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УДК 334.724.6:330.3(477)
ІННОВАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК НАПРЯМ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Петришина Н.В.,
Національний педагогічний університет імені МЛ.Драгоманова

На сучасному етапі економічного розвитку України відбувається пристосування 
вітчизняного господарства до ринкових умов, внаслідок чого підприємства спрямовують 
свою діяльність на оновлення технічної бази виробництва на новій технологічній основі, 
використовують високотехнологічне обладнання та застосовують нові технології. Така 
діяльність може стати реальною лише на основі структурно-інноваційної моделі сталого 
розвитку. Відповідно до цього розроблена стратегія економічного та соціального розвитку на 
2004-2015рр. “Шляхом Європейської інтеграції”, яка за основу стратегічного курсу, базовим 
принципом якого є реалізація державної політики, спрямована на запровадження 
інноваційної моделі структурної перебудови[4].

В Україні створена нормативно-правова база для здійснення інноваційної діяльності: 
Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”[2, с.354] та ін.

Нові шляхи розвитку інноваційної діяльності відкрилися завдяки ухваленому 
Верховною Радою України від 1999 року Закону України “Про спеціальний режим 
інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків”[3] з метою інтенсифікації 
процесу розроблення, впровадження у виробництво нових технологій та підготовки 
висококваліфікованих кадрів. На сьогодні згідно цього Закону функціонують 8 
технологічних парків: “Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та 
сенсорна техніка”, “Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона”, “Інститут 
монокристалів”, “Вуглемаш”, “Укрінфотех”, “Інститут технічної теплофізики”, 
“Інтелектуальні інформаційні технології”, “Київська політехніка” та нові технопарки: 
“Екоцентр - 43” та “Яворів”.

На сьогодні технопарки -  єдиний реально діючий інноваційний механізм в Україні. 
Технопарки існують в Фінляндії, Нідерландах, Польщі, Чехії, Угорщині, країнах Південно- 
Східної Азії. Так у СІЛА 150 технопарків, у Китаї -150, у Великобританії -  40.Усі вони 
мають суттєві податкові та митні пільги або суттєву фінансову підтримку держави.

У 2005р. інноваційною діяльністю у промисловості, направленою на розробку та 
впровадження як технологічно нових, так і значно технологічно вдосконалених продуктів і 
процесів, займалося 1193 підприємства, або 11,9% їхньої загальної кількості (проти 1359 
підприємств і 13,7% у 2004р., 1496 підприємств і 15,1% у 2003р.)[1, с.189].

Серед підприємств з комунальною формою власності інновації здійснювали 2,4% 
підприємств, з державною та приватною формами власності - майже 13%; з чисельністю 
працівників до 200 осіб - від 2,8 до 11,6%, понад 5 тис. осіб - перевищує 60%. У 
регіональному аспекті частка інноваційно активних підприємств варіювала від 4 до 40% 
промислових підприємств регіону.

У І півріччі 2006 року в Україні інноваційну діяльність у промисловості здійснювали 
902 підприємства. їх частка в загальній кількості промислових підприємств становила 9,6%.

Обсяг реалізованої інноваційної продукції в І півріччі склав 6,6 млрд гри, або 4,6% 
загального обсягу промислової продукції. Найбільший обсяг такої продукції реалізували 
підприємства машинобудування (3,1 млрд. грн.), хімічної і нафтохімічної промисловості (1,0 
млрд. грн.), харчової промисловості і переробки сільськогосподарських продуктів (836,4 
млн. грн.), металургії і обробки металу (516,6 млн. грн..), добувної промисловості (433,6 млн. 
грн..), по виробництву коксу і продуктів нафтопереробки (340,6 млн. грн.)[5].

Основними проблемами технічного розвитку підприємств України є: низька 
привабливість української економіки, дефіцит коштів на фінансування, високий рівень 
зношення основних фондів, висока енергоємність виробництва, постійна зміна технологій та
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Формування ринкової моделі інноваційного розвитку економіки передбачає 
модернізацію та реструктуризацію розвитку виробництва на оновлених технологічних 
основах. Україна зможе перетворитися на високотехнічну державу з інноваційною моделлю 
сталого економічного розвитку за умови адекватності підприємств науково-технічним 
досягненням суспільства.

Аналіз інноваційної діяльності українських підприємств свідчить про неспроможність 
власними силами вирішити існуючі потреби виробництва. Тому, держава повинна розробити 
та втілити в життя заходи щодо стимулювання інноваційного розвитку підприємств, 
створити умови для міжнародного наукового співробітництва з країнами світу, використати 
досвід активізації інноваційних процесів.
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РОЗВИТОК КООПЕРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ПодлевськийА.А.,
Національний університет водного господарства та природокористування

В контексті необхідності забезпечення сталого розвитку Україна має вибудовувати 
свою стратегію розвитку на основі сучасних технологій інноваційної спрямованості, які б 
відповідали, або навіть перевищували світові стандарти ресурсозбереження, екологічності та 
ефективності, тобто розвиватися не «доганяючими», а «випереджаючими» темпами.

Інтеграція економіки України до світової, і зокрема європейської, економічної системи 
супроводжуватиметься посиленням конкуренції з іноземними компаніями, що представлені 
висококонцентрованими й інтегрованими структурами. Для забезпечення національних 
інтересів необхідно створювати відповідні формування вітчизняних товаровиробників із 
використанням всього арсеналу позитивного досвіду, набутого в розвинутих країнах, 
насамперед коопераційних зв’язків.

Тому метою наших досліджень було вивчення основних напрямів розвитку 
співробітництва у вигляді коопераційних зв’язків між підприємствами, ж  одного з важливих 
шляхів посилення їх конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках в 
умовах глобалізації.

Дослідженням коопераційних зв’язків та кооперації займалися чимало вчених, серед 
них Я. Білоус, П. Бєлєнький, О. Длугопольський, М. Долішній, Ю. Іванов, Р, Коуз, А. 
Мельник, Т. Мельник, Ю. Николишин, В. Новицький, В. Павлов, М. Портер, Є. Савельєв, С. 
Соколенко, М. Туган-Бараяовський та інші. Водночас ще багато аспектів коопераційних 
зв’язків потребують подальших досліджень.

Основними способами налагодження коопераційних зв’язків можуть бути:


