
Концепція інноваційного розвитку промислових підприємств 

України має бути спрямована на реалізацію стратегічних національних 

пріоритетів та програм – підвищення добробуту населення, соціально-

економічного розвитку регіонів, розвитку науки й освіти, забезпечення 

економічної та екологічної безпеки країни. 

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити головне завдання – 

сформувати самодостатню, цілісну інноваційну систему, здатну до 

розширеного відтворення та саморозвитку на принципах збалансованості. З 

цього випливає, що основним принципом інноваційного розвитку 

промислових підприємств України є формування механізму, збалансованого 

в нерозривній системі використання та відтворення багатогранних ресурсів, 

який забезпечує взаємоузгоджений рух відповідно до головних стратегічних 

напрямів. Структура цілісної системи інноваційного розвитку промислових 

підприємств має охоплювати такі елементи та підсистеми: 

1) підсистему нормативно-правового забезпечення інноваційного 

розвитку промислового сектору; 

2) підсистему обґрунтування та відбору пріоритетних напрямів, 

формування та реалізації інноваційних проектів регіонального та державного 

значення; 

3) підсистему довгострокового прогнозування, стратегічного планування 

й керування інвестиційним розвитком промислового сектору; 

4) регіональні центри інформаційно-аналітичної діяльності й 

маркетингових досліджень кон’юнктури внутрішнього та зовнішніх ринків 

промислової продукції тощо. 

Виходячи з вищезазначеного, підтримка та регулювання збалансованого 

сталого розвитку інноваційної діяльності всіх суб’єктів промислових 

відносин полягає у вирішенні таких завдань: 

1) законодавчо створити умови для пришвидшеного розвитку 

інноваційно-активних економічних зон промислового сектору; 

2) запровадити систему податкових пільг, яка буде стимулювати 

залучення капіталу в промисловість; 

3) сформувати середньострокові регіональні програми сталого 

соціально-економічного розвитку інноваційно-активних економічних зон; 

4) здійснювати моніторинг стану інноваційно-активних економічних 

зон; 

5) забезпечити баланс загальнодержавних та регіональних інтересів у 

інноваційній сфері промислового сектору. 

Тому для промислових підприємств доцільно враховувати рекомендації 

такого характеру: 



1) під час розроблення концептуальної моделі інноваційного розвитку 

промислових підприємств слід дотримуватись балансу інтересів населення, 

бізнесу й екологічних пріоритетів конкретного регіону, що й визначає 

генеральну мету концепції; 

2) основним принципом інноваційного розвитку промислових 

підприємств України має бути формування механізму, збалансованого в 

нерозривній системі використання та відтворення ресурсів, який забезпечує 

взаємоузгоджений рух відповідно до головних стратегічних напрямів; 

3) необхідно інтенсивно розвивати інноваційну інфраструктуру за 

рахунок визначення об’єктів, які створюються за підтримки місцевої влади; 

4) потрібно виділяти в межах промислового кластера підприємства-

лідери, які можуть стати локомотивом сектору регіону, а також сприятимуть 

зростанню інвестиційної привабливості підприємств, їх 

конкурентоспроможності. Це водночас додасть нового імпульсу інноваційній 

діяльності в умовах динамічних цільових напрямів для галузей промислового 

сектору. 

Отже, інноваційна діяльність промислових підприємств, з одного боку, 

потребує значних капіталовкладень, а з іншого – ефективної системи 

нормативно-правового забезпечення інноваційного розвитку промислового 

сектору (Панченко Ю., Куклін В. Формування стратегії інноваційного 

розвитку промислових підприємств // Економічні інновації. Вип. 47: 

Проблеми та сучасні зрушення в реальному секторі економіки : зб. наук. 

пр. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України, 2012. – C. 225–226). 

 


