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Постановка проблеми. Становлення України
як держави з конкурентоспроможною економі�
кою можливе лише за умов опанування іннова�
ційного шляху розвитку. Це вимагає визначення
оптимальних напрямів, інституціонального скла�
ду та інфраструктури системи інноваційного роз�
витку перш за все у виробничій сфері, механізмів
їх реалізації, загалом, формування і реалізації
ефективної державної інноваційної політики.

Незважаючи на значну кількість робіт, при�
свячених інноваційному розвитку у промисло�
вості, питання вибору ефективних стратегій інно�
ваційного розвитку виробництва на сучасному
етапі є актуальними.

Метою статті є обґрунтування стратегії інно�
ваційного розвитку виробничого потенціалу
промислових підприємств, яка заснована на си�
стемній трансформації її об’єктів і більш склад�
них утворень, та умов її здійснення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’я�
занню однієї з найгостріших проблем сучасних
підприємств — формуванню ефективної системи
управління розвитком потенціалу підприємства,
забезпеченню дієвості цього механізму присвяче�
но численні наукові і професійні дослідження
відомих зарубіжних дослідників, таких як І. Ан�
соф, П. Друкер, Д. Клиланд, Б. Санто, Р. Уотер�
ман, Й. Шумпеттер, Дж. Л. Гібсон, Д. Іванцевич,
Х. Доннелі, Г. Мінцберг.

Значний внесок у розробку окремих аспектів
розвитку підприємства та концептуальних засад
управління процесами розвитку і функціонуван�
ня підприємств зробили російські та українські
науковці: А. В. Гриньов, С. М. Ілляшенко, О. А. Єро�
хіна, Л. Г. Мельник, О. І. Пушкар, В. С. Понама�
ренко, О. В. Раєвнєва, О. М. Тридід і інш.

Виклад основного матеріалу. Країни�лідери
досягли розвиненого стану за досить тривалий
час. Промисловість України його не має. Тому
необхідно знайти якісно нові рішення для подо�
лання великої різниці у ступенях розвитку цих
галузей. Для цього потрібне створення і введен�
ня в дію ефективної інноваційної системи, здат�

ної, інтегруючи ринковими механізмами всі на�
явні ресурси розвитку, забезпечувати гранично
високі темпи оновлюючого зростання в першу
чергу — у виробничій сфері. Це означає не зви�
чайне застосування інновацій, а перехід до інно�
ваційного принципу життя. Це головна стратегія
розвитку на сучасному етапі.

Обираючи таку стратегію і визначаючи на�
прями інноваційного розвитку виробничого по�
тенціалу промисловості, необхідно чітко уявляти
основні умови, в яких вона буде реалізуватися.
Інтеграція наукових підходів до стратегії розвит�
ку потенціалу промислового підприємства перед�
бачає комплексний підхід, який відповідає різно�
маніттю технічних, екологічних, економічних,
організаційних, соціальних, інноваційних, психо�
логічних, політичних, демографічних та інших
властивостей такого потенціалу.

Отже, для промислового підприємства страте�
гію розвитку потенціалу можна розглядати як фор�
мування всебічної системи знань про підприємство,
що втілюється в стратегічному наборі нормативно�
методичного, ресурсного і правового забезпечення.
Система знань є одним із найбільш важливих ре�
сурсів підприємства, а здатність отримувати, інтег�
рувати, накопичувати, зберігати та застосовувати
їх є найбільш важливим способом створення кон�
курентних переваг підприємства. Знання, одержані
в результаті специфічного досвіду фірми, є склад�
ними для імітації фірмами�послідовниками, оскіль�
ки для отримання схожих знань конкуренти по�
винні мати аналогічний досвід.

Система знань, якою володіє підприємство,
впливає на стратегію формування потенціалу та
характеризується нормативно�методичним, ресур�
сним і правовим забезпеченням. Нормативно�ме�
тодичне забезпечення втілюється у нормативній
базі, нормативних методах, документах, правилах,
термінології, нормах міжнародного характеру, що
визначають формування стратегії та забезпечують
ефективне функціонування промислового під�
приємства. Ресурсне забезпечення, необхідне для
фінансово�господарської діяльності, визначається
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матеріальними та нематеріальними ресурсами зов�
нішнього середовища. Правове забезпечення сис�
теми засновано на законодавчих і нормативних
актах щодо питань розробки, функціонування і
розвитку системи, що приймаються на державно�
му, регіональному, галузевому та інших ієрархіч�
них рівнях управління.

Стратегія розвитку потенціалу промислового
підприємства на підставі інновацій, упроваджен�
ня нових та інформаційних технологій орієнтує на
досягнення результатів ефективного виробництва
за рахунок економії ресурсів, їх раціонального
використання, зменшення питомої ваги витрат
ресурсів у виробництві на одиницю продукції з
урахуванням економічних, соціальних та інших
обмежень. Під результатом стратегії розвитку по�
тенціалу промислового підприємства слід розумі�
ти досягнення ефекту, який виступає у формі ви�
бору найбільш оптимального напрямку розвитку
підприємства з альтернативних варіантів. Показ�
ники ефекту реалізації стратегії розвитку потен�
ціалу промислового підприємства формуються під
впливом синергійного ефекту та є абсолютними
величинами. Ефективність стратегії розвитку по�
тенціалу промислового підприємства характеризує
співвідношення досягнутого ефекту і здійснених
витрат. Ефект від реалізації стратегії розвитку по�
тенціалу промислового підприємства є результа�
том оцінки діяльності промислового підприємства
за показниками ресурсозбереження в умовах об�
меження природних ресурсів та подорожчання
виробничих запасів і трудових ресурсів.

У зв’язку з цим отримання потрібних резуль�
татів розвитку промисловості вимагає створення
найбільш досконалої, пристосованої до особливо�
стей країни загальнонаціональної системи іннова�
ційного розвитку, інтегрованої у світову мережу.

Дослідження динаміки промислового вироб�
ництва України протягом 2010 року свідчить про

поступове його відновлення після кризового па�
діння. На користь початку післякризового віднов�
лення вітчизняної промисловості свідчать на�
ступні позитивні чинники.

Сприятлива кон’юнктура цін на основну екс�
портну продукцію України, що утворилася в ре�
зультаті виходу світового господарства зі стану
кризи. Зокрема, підвищувалися ціни на сталь на
світових товарних ринках у зв’язку зі зростанням
попиту на тлі погіршення конкурентоспромож�
ності продукції європейських постачальників че�
рез зростання курсу євро до долара США [1, c. 67].

Крім того, пожвавлення внутрішнього рин�
ку споживання металопрокату також позитивно
позначилось на утриманні обсягів металургійно�
го виробництва України на високому рівні. Так,
за даними Української гірничо�металургійної
компанії, внутрішнє споживання металопродукції
за 2010 р. зросло на 36,6 % до відповідного періоду
2009 р. У галузевому розрізі 25,5 % металопро�
дукції було поставлено у трубну галузь, 16,8 % —
у машинобудівну галузь [2].

Відновлення позитивної динаміки світового
ринку, у тому числі ринків країн СНД, сприяло
подальшому розвитку вітчизняного машинобуду�
вання. Позитивна динаміка галузі, що тривала з
початку 2010 р., визначилася збільшенням обсягів
експорту машинобудівної продукції за всіма ос�
новними товарними підгрупами. Зокрема, відбу�
лося зростання експорту наземних транспортних
засобів удвічі, насамперед за рахунок поставки
самоскидів КрАЗ до Росії. Корпорація «Богдан»
у січні�червні 2010 р. збільшила обсяги виробниц�
тва автобусів і тролейбусів у 2,7 раза [3].

Додатковим фактором позитивної динаміки
галузі є підготовка до Євро�2012, у рамках якої
було укладено угоду між урядом і Львівським
автобусним заводом щодо виробництва автобусів
і тролейбусів.

Рис. 1. Темпи приросту (зниження) промислової продукції за видами економічної діяльності у 2010–2011 роках.
Джерело: Державний комітет статистики [4]
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Водночас темпи відновлення промисловості
є задовільними лише порівняно із кризовим ро�
ком, у якому обсяги виробництва суттєво скоро�
тилися. Наразі лише машинобудування є єдиною
галуззю, де рівень виробництва вже досяг рівня
кінця 2006 р. Водночас рівень металургійного
виробництва становить 77 % від рівня кінця
2006 р., добувної промисловості — 85 %, промис�
лового виробництва у цілому — 84 % [5, с. 105].

Ризики для розвитку економіки України по�
в’язані із загостренням внутрішніх дисбалансів,
серед яких виділимо наступні.

Сировинний характер промислового вироб�
ництва, що демонструється випереджаючим зро�
станням темпів збільшення обсягів валової дода�
ної вартості (ВДВ) у добувній промисловості по�
рівняно з переробною. Так, у І півріччі 2010 р.
темпи приросту обсягів ВДВ у добувній промис�
ловості склали 166,6 %, тоді як у переробній про�
мисловості цей показник становив 125,9 % [6].

Неоптимальна та диспропорційна структура
промисловості України з переважанням у ній експор�
тно орієнтованих виробництв і недостатнім викори�
станням потенціалу внутрішнього ринку. Частка
експортованих промислових товарів у загальному
експорті товарів у І півріччі 2010 р. становила 86,6 %,
тоді як для імпорту цей показник дорівнював 94,4 %.
Зважаючи на те, що Україна є потужним виробни�
ком металургійної продукції, факт імпортування нею
у І півріччі 2010 р. чорних металів на суму 1,1 млрд.
дол. США та виробів з них на суму 503 млн. дол.
США свідчить про неспроможність вітчизняних
виробників задовольнити внутрішній попит на ме�
талургійну продукцію та їх надмірну зорієнтованість
на зовнішні ринки [7, c. 107].

Такий стан робить економічну систему Украї�
ни дуже чутливою до зміни балансу попиту та про�
позиції на світових ринках, а також до зміни світо�
вої кон’юнктури цін на основні складові українсь�
кого експорту промислових товарів, як це проде�
монструвала світова фінансово�економічна криза
2008–2009 рр. За таких умов непевність динаміки
зовнішньоекономічної кон’юнктури створює значні
перешкоди збереженню активного зростання об�
сягів експорту. Враховуючи значну залежність еко�
номічної динаміки від зовнішніх чинників, це зас�
відчує необхідність здійснення інноваційних пере�
творень, що підвищують конкурентоспроможність
промислового потенціалу підприємств.

Значний ступінь зношеності основних фон�
дів свідчить про переважне використання у про�
мисловості застарілих, неефективних і ресурсо�
ємних засобів виробництва, що негативним чи�
ном впливає на конкурентоспроможність про�
мислової продукції українського виробництва на
внутрішньому та зовнішніх ринках та обмежує ре�
алізацію потенціалу промисловості.

У зовнішній торгівлі виробничий потенціал
промисловості України був задіяним у найбільш

повному обсязі в 2008 р., коли експорт промисло�
вих товарів сягнув 59,1 млрд. дол. США, що скла�
дає 88,3 % від загального обсягу товарного експор�
ту України. При цьому частка добувної промисло�
вості в експорті промислових товарів склала 7,0
млрд. дол. США (11,8 %), переробної — 52,1 млрд.
дол. США (88,2 %) [8]. Реалізація виробничого
потенціалу промислового виробництва залежить від
стану інвестування промисловості. Фінансово�еко�
номічна криза в Україні призвела до згортання інве�
стиційної активності та звуження усіх джерел фінан�
сування промислового сектора. Зменшилися інве�
стиції за рахунок власних коштів підприємств, по�
гіршилися умови фінансування підприємств за ра�
хунок залучених і кредитних ресурсів, недостатнім
є бюджетне і муніципальне фінансування. Зни�
жується рівень інвестування основного капіталу по
відношенню до ВВП, що вважається індикатором
інвестиційної безпеки держави.

У липні 2011 р. випуск промислової продукції
зріс як до попереднього місяця (на 2,2 %), так і
до липня 2010 р. (на 8,7 %). За підсумками січня�
липня п. р., приріст промислового виробництва
становив 8,7 %. Збільшення виробництва про�
дукції спостерігалось у більшості основних видів
промислової діяльності [9].

Рис. 2. Індекси промислової продукції у 2010–2011 роках.
Джерело: Державний комітет статистики України [10]

У добувній промисловості у січні�липні
2011 р. обсяг виробництва продукції зріс на 5,9 %,
у т. ч. у добуванні металевих руд — на 1,9 %,кам’я�
ного вугілля — на 12,5 %. Поряд із цим спосте�
рігалося скорочення випуску продукції в добу�
ванні вуглеводнів (на 3,8 %) [11].

У переробній промисловості порівняно з
січнем�липнем 2010 р. приріст промислової про�
дукції становив 9,8 %. На підприємствах із вироб�
ництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів у січні�липні 2011 р. спостерігалося зни�
ження обсягів продукції на 3,2 %, у т. ч. у вироб�
ництві напоїв — на 9,2 %, кондитерській, молочній
та тютюновій промисловості — відповідно на
5,4 %, 5,9 % та 11,4 %. Разом із цим одержано
приріст продукції у м’ясній промисловості (8,5 %),
переробленні й консервуванні овочів і фруктів
(5,8 %), виробництві олії та жирів (1,1 %) [12].

У легкій промисловості проти січня�липня
2010 р. випуск продукції збільшився на 11,4 %, у т. ч.
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у текстильному виробництві — на 13,8 %, вироб�
ництві одягу, хутра та виробів із хутра та шкіри, ви�
робів зі шкіри та інших матеріалів — на 10,3 % [13].

На підприємствах з виробництва продуктів
нафтоперероблення у липні 2011 р. проти відпо�
відного місяця попереднього року спостерігало�
ся суттєве скорочення випуску продукції на
20,9 % (у червні п. р. — збільшення на 28,2 %), як
результат, за підсумками січня�липня 2011 р., по�
глибився спад виробництва продукції і становив
11,4 % проти 9,5 % у січні�червні п. р. У вироб�
ництві коксу порівняно з січнем�липнем 2010 р.
отримано приріст продукції 5,9 % [14].

У хімічній та нафтохімічній промисловості
проти січня�липня 2010 р. приріст продукції ста�
новив 19,1 %, у т. ч. на підприємствах з виробниц�
тва основної хімічної продукції — 41,9 %, фарма�
цевтичної продукції — 2,7 %, мила та миючих за�
собів, засобів для чищення та полірування, пар�
фумерних і косметичних засобів — 2,5 %, лаків та
фарб — 0,4 %, пластмасових виробів — 6,2 %.
Водночас зниження випуску продукції спостеріга�
лось у виробництві гумових виробів (на 8,5 %) [15].

На підприємствах із виробництва іншої не�
металевої мінеральної продукції, за підсумками
січня�липня 2011 р., випуск продукції зріс на
13,2 % (у січні�червні п. р. — на 15,3 %), у т. ч. у
виробництві скла та виробів зі скла на 19,3 %,
цегли, черепиці та інших будівельних виробів із
випаленої глини — на 15,3 %, виробів із бетону,
гіпсу та цементу — на 14,8 %, цементу, вапна та
гіпсових сумішей — на 7,1 % [16].

У металургійному виробництві та виробництві
готових металевих виробів у січні�липні 2011 р. ви�
пуск продукції збільшився на 11,4 %, у т. ч. у ви�
робництві чавуну, сталі та феросплавів — на 8,5 %,
труб — на 37,2 %, інших видів первинного оброб�
лення сталі — на 11,6 %, кольорових металів — на
3,7 %, готових металевих виробів — на 16,1 % [17].

Проти січня�липня 2010 р. виплавка чавуну
зросла на 698 тис. т, напівфабрикатів, отрима�
них безперервним литтям, — на 1,6 млн. т, ви�
пуск готового прокату — на 1,5 млн. т, труб і
профілів пустотілих з металів чорних — на 395
тис. т. Водночас виплавка сталі без напівфабри�
катів, отриманих безперервним литтям, зменши�
лась на 79,2 тис. т [18].

У машинобудуванні, за підсумками 7 місяців
2011 р., виробництво продукції зросло на 20,5 %,
у т. ч. на підприємствах з випуску залізничного ру�
хомого складу — на 37,4 %, автомобільного транс�
порту — на 35,0 %, машин та устаткування для
сільського та лісового господарства — на 30,2 %,
для добувної промисловості й будівництва — на
25,4 %, електричних машин та устатковання — на
18,6 %, апаратури для радіо, телебачення та зв’яз�
ку — на 1,8 %. Поряд із цим у виробництві машин
та устаткування для металургії спостерігалось
зменшення обсягів продукції на 7,0 % [19].

Таким чином, промислові підприємства по�
чинають виходити на докризовий рівень, але з
тими ж проблемами та недоліками. Частка про�
мислових підприємств, що впроваджували інно�
вації у 2009, становили лише 10,7 %, а у 2010
11,5 %, на тлі здороження енергоносіїв та недо�
статності ресурсів подібна ситуація у майбутньо�
му може призвести до подальшого заглиблення
промислових підприємств у кризу.

У процесі формування ринкової моделі еко�
номіки пріоритетна увага повинна бути приділе�
на модернізації, реконструкції і розвитку вироб�
ництва на новій технічній основі, активізації
інноваційної діяльності з втілення результатів
науково�технічних розробок у виробництво, ство�
ренню нових технологічних процесів і перебудові
на сучасній науково�технічній основі всіх галу�
зей матеріального виробництва та сфери обслу�
говування. Інтеграція науково�технічної сфери в
процеси економічного і соціального розвитку сус�
пільства означає формування системи інститутів,
які створюють могутні стимули для генерування
стійкого потоку ефективних нововведень, здатних
утворювати нові ринки наукомісткої продукції,
що забезпечує платоспроможний попит.

Формування національної інноваційної мо�
делі розвитку виробничого потенціалу насампе�
ред передбачає:

1) удосконалення управління інноваціями і
приведення його до рівня, порівнянного з між�
народним;

2) розвиток механізмів, що адаптують до ук�
раїнських економічних умов світовий досвід
організації і фінансування високоризикових інно�
ваційних проектів (лізинг, страхування інвес�
тицій, венчурне фінансування та ін.);

3) налагодження мережі інформаційних по�
слуг, інжинірингу, стандартизації та сертифікації
технологічних процесів;

4) протекціонізм інновацій через механізми
митних тарифів, податків, кредитів, страхування,
тендерів на закупівлю техніки і технологій для
державних потреб.

Доцільно відмітити, що на нинішній момент
на більшості промислових підприємств спосте�
рігається недозавантаження виробничих потуж�
ностей, а отже, в основному недовикористання
їхнього виробничого потенціалу.

Кожне підприємство повинне прагнути досяг�
ти високого рівня виробничого потенціалу, який
відповідає умовам самостійного розв’язання ос�
новних проблем, пов’язаних з переходом у новий
напрямок діяльності, та може забезпечити по�
трібний саморозвиток у процесі виконання робіт.

До основних принципів політики відносно
інноваційного розвитку промисловості слід відне�
сти: орієнтація економічного розвитку промисло�
вості на інноваційний шлях; визначення найбільш
актуальних пріоритетів інноваційного розвитку



Економіка та управління підприємствами

107

промислового комплексу; формування норматив�
но�правової бази щодо посилення стимулювання
розвитку мережі технологічних інкубаторів, техно�
парків, технополісів тощо; створення умов для
розвитку та використання вітчизняного науково�
технічного та інноваційного потенціалу; взаємодія
науки, освіти, виробництва та фінансово�кредит�
ної сфери у розвитку інноваційної діяльності;
здійснення заходів щодо формування та підтрим�
ки функціонування міжнародної науково�техноло�
гічної кооперації; трансфер технологій, захист
сучасної вітчизняної продукції на внутрішньому
ринку та подальше просування на зовнішній ри�
нок; формування більш сприятливої кредитної,
податкової і митної політики у сфері інноваційної
діяльності промислового комплексу країни; роз�
виток інноваційної інфраструктури; підготовка
висококваліфікованих робочих кадрів; формуван�
ня системи захисту прав інтелектуальної власності
держави, юридичних та фізичних осіб.

З метою впровадження у виробництво ре�
зультатів інноваційних наукових і науково�до�
слідних розробок як пріоритетної складової стра�
тегії підвищення конкурентоспроможності еко�
номіки необхідно: удосконалити умови іннова�
ційної діяльності, опрацювати механізм держав�
ного замовлення на впровадження пріоритетних
інновацій у виробництво; розвивати інноваційні
структури (технопарки, технополіси, технологічні
інкубатори, венчурні фірми); створити інститути
трансферу технологій з науково�технічного сек�
тора в промисловість; створити умови щодо роз�
витку процесів розповсюдження технологій з
метою технологічного переоснащення виробниц�
тва; розширити прошарок ефективних власників
за рахунок вдосконалення правової основи пра�
возастосовної практики банкрутства тощо.

Висновки та песпективи вирішення питання. Для
вітчизняної економіки інновації та інноваційний
розвиток є рушійною силою, яка спроможна забез�
печити економічну незалежність України, подола�
ти розрив з розвиненими державами. Інноваційний
розвиток забезпечуватиме впровадження нових тех�
нологій, передової техніки на діючих виробничих
потужностях реального сектора економіки за раху�
нок техніко�технологічного переоснащення, особ�
ливо у паливно�енергетичному комплексі, мета�
лургії та обробленні металу, машинобудуванні.
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