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Удосконалення управління інноваційним розвитком промислового виробництва  
з урахуванням галузевої специфіки

Окреслено проблему підвищення ефективності управління інноваційним розвитком промислових підприємств у сучасних економічних умовах. 
Проаналізовано динаміку інноваційних процесів в Україні, обсяги інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Обґрунтовано основні принципи 
формування й ефективного функціонування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку промислового виробництва. Виявлено 
галузеву специфіку в управлінні інноваційним розвитком вугільних підприємств. Визначено напрями вдосконалення організаційно-економічного 
механізму управління інноваційним розвитком підприємств вугільної промисловості. Запропоновано основні принципи впровадження механізму 
стимулювання інноваційного розвитку підприємств вугільної промисловості.
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управления инновационным развитием промышленного  
производства с учетом отраслевой специфики

Обозначена проблема повышения эффективности управления инно-
вационным развитием промышленных предприятий в современных 
экономических условиях. Проанализированы динамика инноваци-
онных процессов в Украине, объемы инновационной деятельности 
отечественных предприятий. Обоснованы основные принципы 
формирования и эффективного функционирования организационно-
экономического механизма инновационного развития промышленного 
производства. Выявлена отраслевая специфика в управлении иннова-
ционным развитием угольных предприятий. Определены направле-
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управления инновационным развитием предприятий угольной про-
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промышленности.
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Здійснення масштабної структурної модферні-
зації промислового виробництва, підвищення рівня 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції на вну-
трішньому та зовнішньому ринках і забезпечення ста-
більного економічного зростання потребують суттєвого 
посилення взаємозв’язку елементів інноваційного про-
цесу, формування інституціональних положень і  вдо-
сконалення фінансових, організаційних і правових ін-
струментів державного управління реальним сектором 
економіки. 

Невирішені раніше питання. Водночас дина-
міка інноваційних процесів в Україні свід-
чить про уповільнення та зниження обсягів 

інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. 
Головною перешкодою на шляху активізації іннова-
ційних процесів, переходу вітчизняної економіки на 
інноваційну модель розвитку й ефективної реалізації 
стратегії в контексті модернізаційних перетворень є 
відсутність дієвого організаційно-економічного ме-
ханізму управління науково-технічним та інновацій-
ним розвитком.

Метою статті є узагальнення теоретико-методо-
логіч-них основ організаційно-економічного механіз-
му активізації інноваційної діяльності промислових 
підприємств і визначення основних напрямів удоско-
налення організаційно-економічного механізму управ-
ління інноваційним розвитком у вугільній промисло-
вості.

На підставі досліджень щодо інноваційного 
розвит ку можна стверджувати, що формування й ефек-
тивне функціонування організаційно-економічного ме-
ханізму управління інноваційним розвитком промисло-
вого виробництва має ґрунтуватися на принципах:

системності; �
охоплення інноваційними процесами всіх ла- �
нок (взаємопов’язаних підсистем ) управлін-
ського циклу на підприємстві;
цілісності та дотримання єдності системи  �
управління;
формування довгострокових засад здійснення  �
інноваційної політики на підприємстві;
нормативності й запровадження системи стан- �
дартів із застосування адекватних економічних 
санкцій до порушників при невиконанні вста-
новлених вимог;
відповідальності служб підприємства за до- �
сягнення кінцевого результату інноваційного 
розвитку та забезпечення комплексної відпові-
дальності всіх працівників, підрозділів і служб 
підприємства відповідно до закріплених за 
ними функцій за організацію всього виробни-
чого процесу;
адекватного й оперативного відображення  �
функціонування механізму та врахування мак-
симальної кількості чинників впливу, які фор-
мують кількісні значення проміжних і підсум-
кових економічних показників інноваційного 
розвитку підприємства.

Досягнення конкурентних переваг, ефективного 
управління, диверсифікації виробництва, забез-
печення довгострокової економічної стійкості 

промислових підприємств можливе тільки за рахунок їх 
інноваційного розвитку на основі дієвих організаційно-
економічних механізмів [1–5]. Прийнятими у цьому пи-
танні є думки ряду дослідників, які зазначають, що ряд 
галузей промисловості та їх підприємства потребують 
урахування особливостей функціонування при розроб-
ці стратегії їх інноваційного розвитку та формування 
відповідного організаційно-економічного механізму 
управління. 

Головним завданням сучасних промислових під-
приємств є їх перетворення на ефективні суб’єкти рин-
кових відносин, які здатні на самозбереження і самороз-
виток при якісно новому стратегічному управлінні, що 
передбачає гнучке й адекватне реагування на ринкові 
сигнали, сприяє своєчасному усуненню внутрішніх і зо-
внішніх погроз, захищає життєво важливі інтереси під-
приємства та підвищує здатність до розвитку [6].

Проблеми формування організаційно-економіч-
ного механізму, сутність та інвестиційність реалізації 
інноваційної політики має враховувати циклічність 
і  хвилеподібність інноваційних процесів, а також гло-
бальні трансформаційні процеси.

Таким чином, організаційно-економічний меха-
нізм управління інноваційним розвитком промисло-
вого виробництва сприймається складною системою, 
ефективне функціонування якої залежить від взаємо-
пов’язаності та взаємоузгодженості підсистем і проце-
сів, спрямованих на впровадження прогресивної тех-
ніки та технології: функціональну підсистему, підсис-
тему забезпечення; цілі підприємства й організаційно-
економічні важелі.

Галузева специфіка підприємства – це особливос-
ті організації виробничої та господарської ді-
яльності, притаманні підприємству відповідної 

галузі. До таких особливосте відносять застосовані 
методи планування та обліку, специфіку нормативно-
довідкової інформації, структуру внутрішньої та зо-
внішньої логістичної діяльності тощо. Найчастіше 
галузева специфіка проявляється в організації плану-
вання й обліку виробничої діяльності підприємства. 
Вугільна промисловість України, безумовно, має певні 
особливості, які суттєво впливають на можливість її 
інноваційного розвитку.

До чинників, які негативно вплинули на стан ву-
гільної промисловості, можна віднести: відсутність ме-
ханізму реалізації державної та цільової програм розви-
тку галузі; низьку ефективність управління на всіх рів-
нях; зношеність основних фондів підприємств; складні 
гірничо-геологічні умови; неналежний рівень механіза-
ції гірничих робіт; недостатню чисельність кваліфікова-
них робітників основних гірничих професій [7].

У розробках ІЕП НАН України зазначається, що 
такий стан державного сектора обумовлений рядом 
чинників, серед яких: 

складні гірничо-геологічні умови вугільних ро- �
довищ, які розробляються;
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недостатній технічний рівень, несвоєчасно від- �
творення і водночас неповне використання ви-
робничих потужностей діючих шахт; 
наявність численних малопродуктивних шахт;  �
недосконалість дієвих механізмів державної  �
підтримки вугледобувних підприємств; 
недосконала організаційна структура сектора,  �
не адаптована до ринкових умов господарю-
вання; 
склад попиту на вітчизняне вугілля;  �
високі ризики залучення приватних інвестицій  �
у сектор; 
 відсутність цілісної ідеології та довгострокової  �
програми розвитку й реформування вугільної 
промисловості, непослідовність і суперечли-
вість організаційно-економічних перетворень 
у галузі [8].

Досвід інноваційного розвитку у вугільній га-
лузі свідчить, що, незважаючи на гострий дефіцит ко-
штів для розвитку гірничої науки, науково-дослідними 
і проектно-конструкторськими інститутами вугільної 
промисловості разом з академічними інститутами роз-
роблено й упроваджено пропозиції щодо модернізації та 
створення нового гірничошахтного устаткування, тех-
нологій ведення гірничих робіт, методів і способів по-
ліпшення провітрювання і дегазації шахт, боротьби з га-
зодинамічними явищами і підземними пожежами, зна-
йдено тимчасові рішення щодо безпечної та економіч-
ної експлуатації устаткування основних технологічних 
комплектів шахт, які безпосередньо впливає на ефектив-
ну діяльність і життєвий цикл підприємств галузі.

Пріоритетність розвитку вугільної галузі для мо-
дернізації економіки старопромислових вугіль-
них регіонів і забезпечення енергетичної безпе-

ки держави в цілому потребують упровадження дієвих 

механізмів її реформування з урахуванням базових орі-
єнтирів. Такими базовими орієнтирами, як зазначено 
в [9], є проведення відкритого аналізу позитивних і не-
гативних наслідків державних програм, пов’язаних із 
реструктуризацією вугільної галузі, та розробка чітких 
економічних показників і фінансових розрахунків при 
реалізації подальших етапів реструктуризації вугільної 
галузі.

Вирішення системних проблем модернізації ву-
гільної промисловості старопромислових регіонів 
України та вугільної галузі в цілому, на думку вітчизня-
них дослідників, слід здійснювати за такими напрямами 
(рис. 1).

За умов, у яких сьогодні функціонує вугільна 
промисловість України, шляхами її ефективного ре-
формування визнано приватизацію підприємств галузі 
та залучення ефективного приватного інвестора для 
управління державною власністю об’єктів паливно-
енергетичного комплексу на умовах оренди чи конце-
сії. За оцінками фахівців проекту Європейського Союзу 
«Програма підтримки вугільного сектора в Україні», 
важливою передумовою цього має стати забезпечення 
ефективності фінансового менеджменту інвестиційних 
проектів – як з боку держави, так і з боку потенційних 
інвесторів, з метою зниження ризиків.

Важливе теоретичне та практичне значення для 
вирішення сучасних завдань у галузі інвестування, ре-
конструкції і модернізації виробництва мають пробле-
ми стимулювання інноваційної діяльності. За даними 
опитувань [10], доцільними методами та шляхами сти-
мулювання інноваційної діяльності на вугільних під-
приємствах є податкове регулювання і змішані форми 
заохочення інноваційної діяльності, серед яких до пріо-
ритетних слід віднести:

диференціацію ставок податку та зміну пільг  �
і знижок; 

Нормативно-правове забезпечення реформ у галузі

Залучення інвестицій

Розвиток сфери послуг

Стимулювання внутрішнього попиту на вугілля

Збільшення потреби у споживанні вугілля на внутрішньому ринку України

Поширення практики рефрмування соціальної інфраструктури 
монофункціональних міст

Розвиток інновацій, залучення регіональних наукових профільних інститутів 
до розробки й упровадження проектів, спрямованих на оптимізацію видобутку 

вугілля

Формування корпоративної соціаьної відповідальності бізнесу – довгострокове 
зобов’язання компаній сприяти економічному розвитку
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Рис. 1. Основні напрями вирішення системних проблем модернізації вугільної промисловості України
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використання разом із податковими пільгами  �
ефективної амортизаційної політики; 
сполучення в різних варіантах фінансування  �
й оподаткування ризикових проектів, контр-
актних досліджень із зовнішніми джерелами 
фінансування;
створення безподаткових зон на обговорений  �
термін.

Суттєві перешкоди в організації інноваційних 
процесів в економіці України відзначаються в 
системі державного регулювання й управління 

у сферах інноваційної діяльності. На сьогодні у вугіль-
ній галузі  інновації реалізуються, як правило, на діючих 
підприємствах. При оцінці їх ефективності варто врахо-
вувати такі положення: 

можливий вплив інновації на техніко-еконо- �
мічні та фінансові показники підприємства 
в цілому; 
можливість використання для реалізації заходу  �
основних фондів, матеріальних запасів і тру-
дових ресурсів, які має кожне підприємство-
учасник;
податкові платежі та відповідні пільги мають бути  �
визначені на кожному підприємстві-учаснику 
окремо по цьому інноваційному проекту; 
умови припинення реалізації єдиного іннова- �
ційного проекту на діючому підприємстві ма-
ють додатково погоджуватися з фінансовими 
показниками всіх підприємств – учасників ре-
алізації цього проекту.

Для кожного підприємства-учасника і для всієї 
групи, у якій намічається або вже здійснюється реалі-
зація єдиного інноваційного проекту, важливо оцінити 
не тільки його загальну ефективність, але і те, як реалі-
зація інноваційних заходів позначиться на показниках 
виробничо-господарської та фінансової діяльності кож-
ного підприємства-учасника. Такі оцінки необхідні для 

прийняття рішень у сфері інноваційної діяльності, при 
обґрунтуванні економічних нормативів і рівня планових 
показників.

Об’єднання потенціалів промислових підприємств 
для реалізації єдиного інноваційного проекту впливає 
на такі показники їх діяльності: кількість здійснюваних 
виробничих проектів; сальдо інвестиційних ресурсів; 
норми запасів матеріалів і енергії; собівартість продук-
ції; балансовий прибуток; рентабельність та ін. Іннова-
ційний розвиток вугільної галузі залежить від багатьох 
чинників, але, в першу чергу, від інституціонального за-
безпечення такого розвитку, яке можна визначити як су-
купність систем забезпечення загальних і специфічних 
потреб галузі щодо не тільки ефективної, але і соціально 
значущої діяльності галузі на підґрунті ефективного ви-
користання існуючих запасів вугілля. Без усвідомлення 
всіма без виключення працівниками вугільних підпри-
ємств необхідності дотримання балансу інтересів ву-
гільної галузі зі сталим соціально-економічним розви-
тком країни є неможливим синергетичний підхід, коли 
вугільна галузь ефективно розвиватиметься і не буде 
завдаватися шкода довкіллю.

На основі аналізу й узагальнення наявних підхо-
дів наукових шкіл визначено напрями вдоско-
налення організаційно-економічного механізму 

управління інноваційним розвитком вугільного вироб-
ництва (рис. 2).

До шляхів фінансового механізму забезпечення 
модернізації вугільного виробництва належить упро-
вадження венчурного фінансування інноваційної ді-
яльності – створення венчурних фондів. Серед дже-
рел залучення інвестицій у вугільну промисловість та 
інструментів прискорення її інноваційного розвитку 
може бути лізинг, завдяки різноманітності форм якого 
підприємства можуть обирати для себе найсприятливі-
ший варіант фінансування освоєння технічних або тех-
нологічних інновацій.

Організаційно-економічний механізм

Фінансове забезпечення інноваціного розвитку промисловості

Економічні механізми стимулювання інноваціної діяльності

Податкові інструменти стимулювання інноваційного розвитку

Кадрове забезпечення інноваційного розвитку вугільного виробництва

Маркетингове забезпечення модернізації вугільного виробництва

Формування інноваційної інфраструктури

Кластерний підхід до створення промислових  структур

Рис. 2. Напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму управління інноваційним  
розвитком вугільної галузі
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До економічних механізмів активізації іннова-
ційних процесів вугільного виробництва слід відне-
сти реструктуризацію кредиторської заборгованості 
до бюджетів і позабюджетних фондів із: збільшенням 
терміну погашення заборгованості; списанням пені; 
скороченням відсотків за реструктуризацію; част-
ковим або повним відшкодуванням із бюджетних 
коштів відсотків, які виплачуються за банківськими 
кредитами.

До податкових інструментів стимулювання іннова-
ційної діяльності вугільних підприємств слід віднести:

удосконалення податкового законодавства  �
з урахуванням сучасних умов господарювання;
встановлення особливого податкового режиму  �
вугільних підприємств;
упровадження пільгового режиму амортиза- �
ційних відрахувань;
застосування податкових канікул; �
пільгове оподаткування вугільних підприємств,  �
які проводять НДДКР;
отримання інвестиційного податкового кредиту; �

упровадження державних програм субсидуван- �
ня підприємств;
державні дотації промисловим підприємствам,  �
які проводять НДДКР.

До напрямів кадрового забезпечення інновацій-
ного розвитку вугільної промисловості відне-
сено: відновлення матеріально-технічної бази 

галузевої науки та підготовка наукових кадрів вищої 
кваліфікації на основі змін вітчизняного законодавства 
щодо перерахування з оподатковуваного прибутку час-
тини витрат на відновлення матеріально-технічної бази 
галузевої науки; постійне навчання персоналу з питань 
пошуку нових ідей, здійснення досліджень і впрова-
дження нових технологій.

Для стимулювання інноваційного розвитку про-
мисловості просування інновацій рекомендується здій-
снювати за допомогою методів маркетингу: акції стиму-
лювання збуту, пряма реклама, PR-кампанії, брендинг, 
ребрендинг та ін. При цьому інноваційний маркетинг 
містить складові, наведені в табл. 1.

таблиця 1

Складові інноваційного маркетингу

Складова Зміст

Стратегічна
Маркетингові дослідження з метою аналізу кон’юнктури ринку інноваційної продукції та його 
сегментація.

Організація та формування попиту споживачів на інновації. Моделювання поведінки покупців

Оперативна
Збір інформації про ринкове середовище, попит, конкурентів.

Визначення мети та сфер реалізації інноваційної продукції

Мотивами створення, просування та реалізації 
інноваційного продукту на ринок є підвищення рівня 
задоволення потреб споживачів, збільшення частки 
ринку, вихід на нові ринки, скорочення витрат на інно-
ваційну діяльність.

ВИСНОВКИ
Таким чином, узагальнюючи результати проведе-

ного дослідження щодо впровадження механізмів сти-
мулювання інноваційного розвитку вугільної промис-
ловості на основі формування інноваційної інфраструк-
тури, в сучасних умовах України доцільним має бути:

створення кластерних структур, функціону- �
вання яких дозволяє прискорити здійснення 
процесів економічного зростання, підвищити 
інноваційну активність і рівень конкуренто-
спроможності регіону; міжгалузева взаємодія 
підприємств, які входять до кластера, що спри-
яє зростанню зайнятості, поширенню техноло-
гій і припливу інвестицій у національну еконо-
міку [11];
створення виробничо-технологічної інфра- �
структури (центрів колективного користуван-
ня високотехнологічним обладнанням, техно-
логічних кластерів, техніко-технологічних цен-
трів і технопарків, інноваційно-промислових 
комплексів);

введення консалтингової діяльності (консал- �
тинг зовнішньоекономічний, технологічний, 
маркетинговий, центри трансферу технологій, 
консалтингу сфери економіки та фінансів);
створення фінансової інфраструктури (гаран- �
тійних структурі фондів, бюджетних і поза-
бюджетних фондів технологічного розвитку, 
венчурних фондів); введення інфраструктури 
підготовки кадрів (підготовка фахівців у сфері 
технологічного менеджменту, підвищення ква-
ліфікації персоналу у сфері інновацій); створен-
ня інформаційної інфраструктури (регіональ-
них інформаційних мереж, ресурсів структур 
підтримки малого бізнесу, державної системи 
науково-технічної інформації).                           
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