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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі основною 

умовою забезпечення можливості інтеграції України у світовий соціально-

економічний простір є ефективна державна політика, спрямована на 

впровадження нових ринкових механізмів управління 

конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств, де ключовим напрямом є 

ефективне здійснення інноваційної діяльності на різних рівнях (галузі, 

національної економіки, світової економіки). Разом з тим, у ході реалізації 

цього завдання виникає цілий ряд проблемних питань теоретичного, 

методичного і прикладного характеру, вирішення яких потребує врахування 

особливостей функціонування експортоорієнтованих галузей, системного 

дослідження комплексу проблем, пов’язаних з їх інтеграцією у світову 

економіку, та залучення інвестицій для активізації інноваційного розвитку в 

умовах загострення конкуренції, зокрема й на світовому ринку високих 

технологій. 

Однією з пріоритетних експортоорієнтованих галузей в Україні, що 

забезпечує інтеграційні процеси національного господарства у світовий 

економічний простір, є залізорудна галузь, яка розробляє родовища 

залізорудної сировини, що, як і природні ресурси країни взагалі, є 

національним багатством, стратегічним ресурсом та запорукою економічної 

безпеки держави. В сучасних умовах економічної нестабільності, посилення 

конкуренції на світовому ринку залізорудної продукції й водночас 

спадаючому попиту на продукцію залізорудної галузі, що супроводжується 

падінням цін на міжнародних ринках металопродукції, знижується рівень 

захисту від існуючих загроз і виникають перепони в досягненні ключових 

цілей розвитку бізнесу галузі. З огляду на це, рівень інноваційного розвитку 

залізорудної галузі значною мірою визначає можливості посилення 

конкурентних переваг держави, а підвищення ефективності державного 

регулювання інноваційного розвитку є одним з найважливіших напрямів 
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забезпечення безпеки економічного розвитку національного господарства. 

У наукових колах інтерес до проблем організації й розбудови державного 

регулювання інноваційного розвитку виявляють багато вчених. Відомими є 

дослідження зарубіжних науковців Ф. Агіона і П. Хауітта, Ж. Гроссмана і 

Е. Хелпмана, К. Ерроу, П. Ромера, Р. Солоу, Й. Шумпетера, присвячені 

теоретичним і методологічним засадам інноваційної діяльності й інноваційного 

розвитку. Серед вітчизняних учених, які вивчали особливості інноваційного 

розвитку національної економіки та її галузей у сучасних умовах, слід 

виокремити Є. Афанасьєва, В. Бабич, І. Благуна, Т. Васильціва, В. Геєця, 

Г. Гейєра, В. Гриньова, М. Гуревич, Б. Данилишина, О. Дація, О. Комарову, 

О. Левченка, І. Мойсеєнко, К. Машненкова, С. Мочерного, В. Нусінова, 

О. Орлюк, А. Орлову, В. Пономаренко, М. Радєву, А. Савчука, Г. Савицьку, 

А. Турила, О. Щекович та ін. 

Однак потребує подальшої розробки наукове завдання вдосконалення 

державного регулювання інноваційного розвитку залізорудної галузі 

добувної промисловості України з урахуванням впливу інтеграційних 

процесів і необхідності забезпечення безпеки інвестицій. Зазначені 

проблеми, їх актуальність, теоретична та практична значущість зумовили 

напрям дисертаційного дослідження, визначили його мету й завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

установи. Дисертація виконана відповідно до програм і планів наукових 

досліджень ДВНЗ «Криворізький національний університет» за темою: 

«Розроблення програми державного регулювання та прогнозування окремих 

макроекономічних процесів перспективних стратегічних секторів 

національного господарства» (номер державної реєстрації 0113U007665), у 

межах якої обґрунтовані методичні положення щодо оцінювання 

ефективності державного регулювання інноваційного розвитку залізорудної 

галузі. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

поглиблення теоретико-методичних основ і розробка науково-практичних 
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рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання інноваційного 

розвитку залізорудної галузі добувної промисловості України. 

Для досягнення сформульованої мети наукового дослідження були 

поставлені й вирішені такі завдання: 

– уточнити сутність поняття «інноваційна діяльність» з урахуванням 

впливу процесів інтеграції національної економіки у світовий економічний 

простір; 

– поглибити понятійно-категорійний апарат дослідження в контексті 

уточнення й обґрунтування термінів категорій у сфері економічної безпеки та 

державного регулювання інноваційного розвитку залізорудної галузі; 

– удосконалити методичний підхід до визначення граничних меж 

областей маневрування рівнем показників інтеграції залізорудної галузі у 

світову економіку з урахуванням необхідності забезпечення її інноваційного 

розвитку; 

– удосконалити методичні положення щодо оцінювання ефективності 

державного регулювання інноваційного розвитку залізорудної галузі з 

урахуванням необхідності забезпечення національних конкурентних переваг 

та економічної безпеки держави; 

– сформувати критерії оцінки інноваційної та інвестиційної безпеки 

інтеграційних процесів, які мають вплив на інноваційний розвиток залізорудної 

галузі; 

– розробити напрями вдосконалення державного регулювання 

інноваційного розвитку залізорудної галузі з урахуванням впливу процесів 

інтеграції в економічній сфері; 

– удосконалити структурно-функціональну модель процесу 

формування стратегії інноваційного розвитку залізорудної галузі України. 

Об’єктом дослідження є процес державного регулювання 

інноваційного розвитку залізорудної галузі України. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і 

прикладних положень щодо державного регулювання інноваційного 
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розвитку залізорудної галузі добувної промисловості України. 

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дисертації 

складають наукові дослідження у сфері державного регулювання 

інноваційного розвитку промислових підприємств на галузевому рівні, які 

відображені в працях вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавчі й 

нормативні акти України, офіційні дані Державного комітету статистики 

України, галузеві та регіональні програми інноваційного розвитку. 

Для вирішення окремих завдань дослідження використовувалися такі 

методи: метод теоретичного узагальнення – під час узагальнення теоретичних 

засад державного регулювання галузевого інноваційного розвитку (п. 1.1–1.3); 

метод статистичного аналізу – для дослідження динамічних процесів 

розвитку інвестицій та інновацій у залізорудній галузі України, результатів та 

ефективності інноваційної й інвестиційної діяльності галузі, а також аналізу 

показників інвестиційної та інноваційної безпеки галузі (п. 2.1–2.3); графічний 

метод – під час побудови графіків динаміки й полігонів граничних меж 

областей маневрування галузевим рівнем інтеграції інноваційного розвитку 

гірничодобувних підприємств (п. 2.2–2.3); проблемно-орієнтований метод – 

для наукового обґрунтування стратегічних напрямів вирішення проблем 

галузевого інноваційної розвитку (п. 3.1); економіко-математичний метод – 

для розрахунку кількісних і якісних параметрів оцінки рівня інтеграції 

галузевого інноваційного розвитку з урахуванням економічної безпеки 

інвестицій (п. 3.2–3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні 

теоретичних положень, розробці науково-методичних підходів і 

практичних рекомендацій з удосконалення державного регулювання 

інноваційного розвитку залізорудної галузі добувної промисловості України. 

Основними науковими результатами дисертації, що мають наукову 

новизну й подаються до захисту, є такі: 

удосконалено: 

– методичні положення щодо оцінювання ефективності державного 
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регулювання інноваційного розвитку залізорудної галузі, які, на відміну від 

існуючих, полягають у системному поєднанні показників, що 

характеризують рівень інноваційної й інвестиційної безпеки процесів 

інтеграції галузі у світову економіку, мультиплікаторів фінансування науково-

технічних робіт та активізації інноваційного розвитку, що дає можливість 

оцінити ефективність державного регулювання інноваційного розвитку 

залізорудної галузі з позицій зменшення загроз для економічної безпеки 

держави та необхідності забезпечення національних конкурентних переваг; 

– методичний підхід щодо визначення граничних меж областей 

маневрування рівнем показників інтеграції залізорудної галузі у світову 

економіку з урахуванням необхідності забезпечення її інноваційного 

розвитку, які побудовані з використанням індикаторів інноваційної та 

інвестиційної безпеки й виступають основою для обґрунтування потреби у 

фінансуванні інноваційного розвитку галузі та розробки системи заходів 

стратегічного характеру у сфері державного регулювання, спрямованих на 

підвищення конкурентоспроможності галузі й ефективності управління 

процесами інтеграції на різних рівнях в умовах посилення загроз на 

внутрішньому та світовому ринку залізорудної продукції; 

– критерії оцінки інноваційної й інвестиційної безпеки процесів 

інтеграції залізорудної галузі, що мають вплив на інноваційний розвиток, і 

відповідні рекомендовані обмеження їх граничних значень, які, на відміну від 

існуючих, дають змогу визначити значення індикаторів інноваційної та 

інвестиційної безпеки, що можуть бути використані при обґрунтуванні 

пріоритетів державного регулювання інноваційного розвитку залізорудної 

галузі й розрахунку величини потреби в реальних інвестиціях в інноваційний 

розвиток залізорудної галузі країни; 

– структурно-функціональну модель процесу формування стратегії 

інноваційного розвитку залізорудної галузі України, яка, на відміну від 

існуючих, базується на системі стратегічних пріоритетів державного 

регулювання інноваційного розвитку національної економіки України та 
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залізорудної галузі, виділених з урахуванням необхідності забезпечення 

безпеки інвестиційних процесів як галузі, так і держави, та використанні в 

якості контрольних параметрів моделювання мультиплікаторів активізації 

інноваційного розвитку відповідно до сучасних вимог світового ринку 

залізорудної продукції; 

– понятійно-категорійний апарат дослідження в контексті уточнення й 

обґрунтування функціональної спрямованості категорій у сфері економічної 

безпеки та визначення напрямів удосконалення організаційно-методичного 

забезпечення оцінювання ефективності державного регулювання 

інноваційного розвитку залізорудної галузі, що, на відміну від існуючих 

підходів, передбачає виокремлення аналітичної підсистеми, яка 

характеризується поняттями «інноваційна безпека» й «інвестиційна безпека» 

та передбачає розрахунок індикаторів оцінки інноваційного розвитку й 

інвестиційної діяльності, а також організаційної підсистеми, яка 

віддзеркалюється в поняттях «безпека інноваційної діяльності», «безпека 

інвестиційних процесів» і передбачає формування комплексу заходів на 

державному рівні, що створюють відповідні умови в соціально-економічному 

середовищі; 

дістали подальшого розвитку: 

– трактування сутності й змісту інноваційної діяльності, яке, на відміну 

від існуючих, ураховує цілісність взаємодії інноваційного розвитку різних 

суб’єктів та інвестиційних процесів, необхідність забезпечення інноваційної 

й інвестиційної безпеки в умовах наростання загроз у внутрішньому і 

зовнішньому середовищах для розвитку залізорудної галузі та 

конкурентоспроможності в умовах подальшої інтеграції у світову економіку 

при реалізації інвестиційних проектів інноваційної спрямованості, 

пов’язаних, у першу чергу, з використанням і комерціалізацією результатів 

науково-технічних розробок; 

– концептуальна модель напрямів державного регулювання 

інноваційного розвитку залізорудної галузі, яка, на відміну від існуючих, 
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ураховує вплив процесів інтеграції та передбачає збалансоване управління 

такими ключовими процесами, як залучення інвестицій (у тому числі прямих 

іноземних) в інноваційний розвиток галузі, формування умов їх безпечного й 

ефективного використання, а також спрямована на підвищення 

конкурентоспроможності галузі на внутрішньому та світовому ринках у 

поточній і довгостроковій перспективах. 

Практичне значення одержаних результатів. Наукові результати 

дисертаційного дослідження створюють методичну базу з розвитку 

теоретико-методичних і прикладних засад державного регулювання 

інноваційного розвитку з урахуванням необхідності забезпечення 

економічної безпеки держави. Запропоновані в роботі нові методичні 

положення та підходи дають можливість удосконалити критеріальну оцінку 

якісного рівня інноваційного розвитку залізорудної галузі в умовах її 

інтеграції у світовий економічний простір. 

Результати дослідження прийняті до розгляду та використовуються в 

практичній діяльності ТОВ «Відділення екології та геології Академії 

гірничих наук України» (довідка № 536 від 19.03.2015 р.) для оцінки рівня 

інтеграції інноваційного розвитку підприємств залізорудної галузі, які входять 

до групи ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» (ПАТ «Північний ГЗК», 

ПАТ «Центральний ГЗК», ПАТ «Інгулецький ГЗК»), що сприяє підвищенню 

обґрунтованості рішень щодо визначення величини загального обсягу 

реальних інвестицій, обсягу фінансування науково-технічних робіт, 

залучення прямих іноземних інвестицій. 

Розробки стосовно структурно-функціональної моделі процесу 

формування стратегії інноваційного розвитку залізорудної галузі України 

прийняті до розгляду ДП «Кривбасстандартметрологія» в контексті 

використання методів визначення якості залізних руд технічним комітетом 

стандартизації України ТК 9 «Руди залізні та марганцеві» на основі 

розроблених національних, міждержавних і гармонізованих стандартів з 

міжнародними (довідка № 384 від 26.12.2014 р. ) і впроваджені для розвитку 
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«Настанови по інтерпретації стандартів серії ISO 9000 для застосування в 

сфері виробництва залізної руди». 

Основні положення дисертації використовуються в навчальному процесі 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» під час викладання 

навчальних дисциплін «Інвестиційний менеджмент в галузях економіки», 

«Інноваційний менеджмент в галузях економіки» (довідка № 01/23/11-443/1 

від 28.11.2014 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно 

виконаною науковою працею, у якій викладено авторський підхід щодо 

вдосконалення державного регулювання інноваційного розвитку залізорудної 

галузі добувної промисловості України. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, у роботі використано лише ті положення і розробки, що 

отримані особисто автором. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження доповідались і обговорювались на міжнародних науково-

практичних конференціях, зокрема: «Національні моделі економічних 

систем: формування, управління, трансформації» (10–11 жовтня 2014 р., 

м. Херсон); «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та 

практики» (14–15 листопада 2014 р., м. Харків). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 9 наукових 

праць, з них: 7 статей у наукових фахових виданнях (3,55 друк. арк.), в 

тому числі 2 статті – у наукових виданнях, що включені до міжнародних 

наукометричних баз даних, 2 – у збірниках матеріалів наукових 

конференцій (0,46 друк. арк.). Загальний обсяг публікацій – 4,01 друк. арк., 

які належать особисто авторові. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ В 

КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ КОНКУРЕНТНИХ 

ПЕРЕВАГ 

 

 

1.1. Державне регулювання інноваційного розвитку 

 

Наприкінці XX – початку ХХІ ст. у світі відбулися глобальні зміни, які 

вплинули на зовнішню політику та національну безпеку країн світу. 

Глобальна трансформація сучасних економічних систем (глобалізація) 

супроводжується такими процесами, як: формуванням відкритого ринку 

товарів і послуг, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, створення 

єдиних правових засад [145, с. 195; 173, с. 391]. Глобалізація світової 

економіки є явищем об'єктивним, що відбуватиметься незалежно від бажань 

окремих суспільних груп [141, с. 8], а її наслідком є поглибленням 

інтеграційних процесів.  

Міжнародна економічна інтеграція здійснюється двома методами: 

згідно з першим методом, інтеграція розпочинається, розвивається і 

поглиблюється за допомогою інституціональних, адміністративних заходів та 

акцій; другий метод ґрунтується на принципах лібералізації економіки та 

зовнішньої торгівлі, яка визначає адміністративні заходи на основі 

багатосторонньої угоди і забезпечує вільний обмін товарами між країнами у 

великому ринковому просторі згідно з вимогами закону попиту та пропозиції 

[149, с. 115]. 

Нині Україна залишається в стані пошуку раціональних шляхів і 

векторів інтеграції у світовий простір, розв’язуючи складну для себе 

проблему оптимізації взаємовідносин зі світовим господарством у всіх 

сферах діяльності: економічній, політичній, соціальній. Надмірно відкрита 
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національна економіка в її нинішньому стані не здатна протистояти 

зовнішнім викликам, що в остаточному підсумку несе загрози втрати 

самостійності й нездатності реалізовувати національні інтереси, тобто вкрай 

негативно впливає на рівень економічної безпеки [47]. Як зазначено в [123, 

с. 445] саме із процесами глобалізації та інтернаціоналізації світової 

економіки і світових фінансових ринків пов’язані зовнішні загрози 

національної економіки. 

Цей процес актуалізує проблему оптимізації рівня відкритості 

економіки України з урахуванням взаємодії показників економічної безпеки 

й конкурентоспроможності, робить важливим проведення подальших 

відповідних ґрунтовних економічних досліджень [47].  

Інтеграція в міжнародну економічну сферу є стратегічним орієнтиром 

для України. Європейський вибір України зумовлено довготерміновими 

національними інтересами. В умовах посилення інтеграційних процесів 

набуває актуальності проблема формуванням комплексу заходів, а саме: 

розробка шляхів протистояння новим зовнішнім і внутрішнім загрозам 

національним економічним інтересам; подолання впливу деструктивних 

чинників: гальмування і непослідовність процесу реформування, низька 

ефективність державного управління та високий рівень корупції. 

Інтеграція у світове економічне господарство – надзвичайно велике 

завдання і перспектива розвитку України. В ході його реалізації необхідно 

створити умови конкурентоспроможності України, піднести до відповідного 

рівня правове середовище і податкові стимули, зменшити інвестиційні 

ризики в Україні, збільшити темпи зростання ВВП. Україні необхідно 

активізувати процес інтеграції в ЄС за умови широкомасштабних 

економічних і соціальних реформ, упровадження їх у всі сфери суспільного 

життя. Одним із таких перетворень є реформа системи місцевого 

самоврядування в Україні, яка може стати потужною, рушійною силою 

розвитку регіонів і буде об'єктивним прагненням громадян України жити 

краще [14]. 
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Реалізація цього вектору можлива лише за активного та ефективного 

державного регулювання. У Концепції переходу України до ринкової 

економіки [88] визначено, що державне регулювання економіки повинно 

бути спрямованим на ефективний, поступальний та стабільний економічний, 

соціальний, науковий та культурний розвиток держави. Разом з цим, 

управлінська, планова і контрольна діяльність державних інспекцій та 

комітетів, відповідних міністерств країни повинна забезпечувати цей процес, 

який є обов’язковим для ефективного розвитку галузей економіки в процесі 

інтеграції. 

Запорукою стабільного розвитку країни є така державна економічна 

політика, яка зможе забезпечити підвищення якості та рівня життя населення, 

надати їм можливість планувати та формувати власне майбутнє. Активна 

учать галузей економіки в міжнародному співробітництві в умовах 

глобалізації стала каталізатором активізації інтеграційних процесів, 

викликала необхідність забезпечення відповідного рівня економічного 

розвитку та необхідних надійних умов для здійснення економічної 

діяльності. 

Тому в методологічному плані зміна об’єктного фокусування поняття 

інноваційної діяльності, яке, на відміну від існуючих, ураховує цілісність 

взаємодії інноваційного розвитку різних суб’єктів та інвестиційних процесів, 

необхідність забезпечення інноваційної й інвестиційної безпеки в умовах 

наростання загроз у внутрішньому і зовнішньому середовищах для розвитку 

залізорудної галузі та конкурентоспроможності в умовах подальшої 

інтеграції у світову економіку при реалізації інвестиційних проектів 

інноваційної спрямованості, пов’язаних, у першу чергу, з використанням і 

комерціалізацією результатів науково-технічних розробок. 

Таким чином, як показав проведений аналіз, процеси глобалізації та 

інтеграції в сфері економіки на сучасному етапі розвитку є всезростаючим 

фактором світового господарства, у світі майже не існує країн, які не входили 

б до того чи іншого регіонального об’єднання. Існує думка, що глобалізація 
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як прояв прогресу забезпечує доступ до передових досягнень людства, 

розвиток нових технологій, прискорення перетікання технологічних рішень з 

однієї країни в іншу, втрату зв'язку з місцем появи технологічного рішення 

[140]. Участь держави у процесі економічної інтеграції є необхідною умовою 

її подальшого розвитку, що обумовлено рядом переваг: зміна моделі 

управління країною з національної на глобальну, збільшення конкурентних 

переваг завдяки доступу до нових ресурсів, отримання нових ринків збуту, 

розширення політичного та соціокультурного впливу, вирівнювання рівня 

життя населення тощо.  

У наукових колах інтерес до проблем організації й розбудови 

державного регулювання інноваційного розвитку виявляють багато вчених. 

Відомими є дослідження зарубіжних науковців Ф. Агіона і П. Хауітта, Ж. 

Гроссмана і Е. Хелпмана, К. Ерроу, П. Ромера, Р. Солоу, Й. Шумпетера, 

присвячені теоретичним і методологічним засадам інноваційної діяльності й 

інноваційного розвитку. Серед вітчизняних учених, які вивчали особливості 

інноваційного розвитку національної економіки та її галузей у сучасних 

умовах, слід виокремити Є. Афанасьєва, В. Бабич, І. Благуна, Т. Васильціва, 

В. Геєця, Г. Гейєра, В. Гриньова, М. Гуревич, Б. Данилишина, О. Дація, О. 

Комарову, О. Левченка, І. Мойсеєнко, К. Машненкова, С. Мочерного, В. 

Нусінова, О. Орлюк, А. Орлову, В. Пономаренко, М. Радєву, А. Савчука, Г. 

Савицьку, А. Турила, О. Щекович та ін. 

Однак потребує подальшої розробки наукове завдання вдосконалення 

державного регулювання інноваційного розвитку залізорудної галузі 

добувної промисловості України з урахуванням впливу інтеграційних 

процесів і необхідності забезпечення безпеки інвестицій. Зазначені 

проблеми, їх актуальність, теоретична та практична значущість зумовили 

напрям дисертаційного дослідження, визначили його мету й завдання. 

А. М. Стельмащук за характером впливу на господарські суб’єкти 

державне регулювання економіки поділяє на дві форми: пряме, коли вплив 

держави на економічні процеси здійснюється за допомогою безпосереднього 
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використання відповідних регуляторів та адміністративних важелів, які 

регламентують конкретні завдання та обмеження господарської діяльності, і 

непряме (опосередковане), де вплив держави на господарську діяльність 

досягається через внесення відповідних змін в умови функціонування 

ринкового механізму за допомогою правових та економічних інструментів 

[155]. 

Д.М. Стеченко [156] до прямих методів державного регулювання 

економіки відносить: планування стратегічних цілей розвитку економіки та 

розробку відповідних планів: індикативних, цільових програм та інших; 

здійснення державних замовлень та контрактів щодо поставки планових 

видів продукції, виконання робіт, надання послуг; державну підтримку 

програм, контрактів та замовлень; визначення нормативних вимог щодо 

якості та сертифікації технологій та продукції; визначення адміністративних 

та правових обмежень та заборон щодо виробництва та реалізації певних 

видів продукції; здійснення ліцензування операцій з імпорту та експорту 

продукції. Дані методи державного регулювання не стимулюють діяльність 

суб’єктів господарювання та основані на силі державної влади. 

До методів непрямого державного регулювання економіки відносяться: 

здійснення фіскальної політики, цінової політики, грошово-кредитної 

політики у сфері товарно-грошових відносин суб’єктів господарювання, 

здійснення митного регулювання імпорту та експорту товарів та послуг, 

регулювання відносин власності на ресурси. Зазначені методи направлені на 

визначення правил гри на ринку товарів та послуг. 

У роботі [38] зазначено, що основними інструментами прямого 

державного регулювання є: нормативно-правові акти, обов’язкові для 

виконання завдання макроекономічних планів і державних цільових програм, 

державні замовлення, централізовано встановлені ціни, нормативи, 

стандарти, ліцензії, квоти, державні бюджетні витрати, ліміти. 

У Додатку А відображено Порівняльний аналіз науково-методичних 

підходів до формування стратегії державного регулювання інноваційного 
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розвитку в теорії різних стратегічних шкіл. 

Нами на рис. 1.1 запропоновано стратегічні пріоритети державного 

регулювання інтеграційних процесів економічного розвитку України з 

урахуванням світової глобалізації. 

Стратегічні пріоритети в державному регулюванні інноваційного 

розвитку залізорудної галузі сформовані на основі системи 

макроекономічних показників діяльності галузі, яка використана для 

вдосконалення критеріальних оцінок інтегрованості як галузі, так і економіки 

країни в цілому у світову економіку з урахуванням індикаторів рівня 

інноваційної й інвестиційної безпеки.  

Доведено, що основними інструментами прямого державного 

регулювання є нормативно-правові акти, обов’язкові для виконання завдання 

макроекономічних планів і державних цільових програм, державні 

замовлення, централізовано встановлені ціни, нормативи, стандарти, ліцензії, 

квоти, державні бюджетні витрати, ліміти. 

Інноваційний розвиток у сировинному кластері передбачає виконання 

таких умов: активізацію інвестиційної політики щодо розвитку провідних 

галузей економіки; упровадження інноваційних технологій у виробництво; 

розвиток технологій раціонального використання виробничого потенціалу 

промислових підприємств з використанням ресурсозберігаючих технологій; 

створення умов для інтеграції вітчизняних промислових підприємств у 

національний і міжнародний ринки на основі розвитку міжрегіональної та 

міжнародної співпраці з урахуванням забезпечення інноваційної й 

інвестиційної безпеки.  

Інституційне забезпечення національних конкурентних переваг галузей 

економіки держави включає в себе державне регулювання умов конкуренції, 

створення можливостей для виготовлення і застосування вітчизняними 

підприємствами високотехнологічних виробництв та обладнання, 

удосконалення системи соціально-трудових відносин, здійснення на рівні 

держави заходів із розвитку нової якісної освіти, удосконалення нормативно- 
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Рис. 1.1. Стратегічні пріоритети державного регулювання 

інноваційного розвитку залізорудної галузі добувної промисловості 

національної економіки України 

Джерело: розроблено автором 

Постановка завдання: 
 Державне регулювання інноваційного розвитку залізорудної галузі добувної промисловості України  

Забезпечення безпеки національної економіки 

країни в економічній сфері 

Визначення переліку потенційних учасників 

інтеграційної взаємодії на національному та 

міжнародних рівнях 

Підвищення рівня якості продукції 
Посилення конкурентоспроможності та стійкості 

підприємств галузі 

-захист інтересів держави; 
-захист інтересів суб’єктів залізорудної галузі на різних рівнях управління; 
-мінімізація витрат за рахунок інноваційних технологій та НТП; 
-раціональне використання ресурсів, полегшення доступу до сучасних інноваційних 
технологій, інвестиційного забезпечення, інформації, управлінського досвіду; 
-оптимізація процесів державного регулювання, виробничих і науково-дослідних робіт, 
стимулювання ділової активності на національному загальнодержавному рівні; 
-забезпечення ефективності партнерських зв’язків між органами державної влади, 
виробниками продукції, науково-дослідними установами, професійними галузевими 
об’єднаннями й остаточними споживачами. 

Організаційно-економічні 
- створення сприятливих умов для 
учасників інтеграційних процесів на 
державному рівні (податкова політика, 
бюджетна політика тощо); 
- надання податкових пільг учасникам 
інтеграційних процесів; 
- створення галузевих об’єднань на 
рівні груп підприємств, галузей, 
здатних розробити організаційну 
галузеву структуру майбутніх 
міжнародних інтеграційних об’єднань; 
- створення міжнародних механізмів 
консультацій та обміну досвідом, 
постійного моніторингу і державної 
підтримки інтеграційних об’єднань; 
- розробка і реалізація на базі освітніх 
закладів програм навчання фахівців 
міжнародного рівня, орієнтованих на 
створення та зміцнення інтеграційних 
об’єднань. 

Стратегічні пріоритети 

Стратегічні цілі та завдання державного 

регулювання інноваційного розвитку 

Нормативно-правові 
- розробка нормативно-правових актів, 
обов’язкових для виконання завдань 
макроекономічних планів і державних 
цільових програм; 
- формування державних замовлень, 
централізовано встановлених цін, 
встановлення нормативів, стандартів, 
ліцензій, квот, лімітів; 
- прийняття Закону України «Про 
інтеграційні об’єднання» з обговоренням 
положень цього документа на відкритих 
громадських слуханнях безпосередньо з 
представниками усіх зацікавлених 
сторін; 
- внесення змін до системи 
оподаткування в частині, що 
регламентує сплату податків 
інтеграційними об’єднаннями. 

Інституційно-інформаційні 
- визначення на державному рівні 

стратегічних цілей розвитку 

економіки, їх відображення в 

індикативних та інших планах, 

цільових програмах відповідних 

інституцій; 

- пропагування ідеї інтегрування 

галузей економіки через публікації 

в періодичних наукових виданнях; 

- створення інформаційно-

аналітичної системи моніторингу 

та контролю за розвитком галузей 

національної економіки.  

Очікувані результати 
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правого забезпечення економічної безпеки держави. 

Отже, складовою державного регулювання інтеграційних процесів 

економічного розвитку України є державна підтримка, аналітичне 

забезпечення якої розглядається як втручання держави в процеси здійснення 

господарчої діяльності як окремими суб’єктами, так і їх об’єднаннями за 

різними ознаками. Незважаючи на значне теоретичне надбання в галузі 

державного управління у вітчизняній науці, залишаються поза увагою 

питання механізму державного регулювання та державної підтримки 

економічного розвитку галузей національної економіки в сучасних умовах. 

Як зазначено в [35], для країн, які знаходяться в процесі системних 

трансформацій, особливо актуальним є питання забезпечення безпеки 

економічного розвитку, що є ключовою складовою політики кожної держави. 

При цьому при здійсненні управління безпекою держави на перший план 

стали саме економічні чинники.  

Саме тому сьогодні Україна терміново потребує вирішення проблеми 

державного регулювання економічної безпеки, яка поступово стає центром 

усієї економічної політики, а також найголовнішим показником якості життя 

та стану економіки. Негативні економічні явища набувають в економіці 

країни ще більшого масштабу, у зв’язку з відсутністю науково обґрунтованої 

стратегії національного розвитку, заснованої на економічно безпечних 

орієнтирах в умовах загострення політичної та економічної ситуації в Україні 

[72].  

Рішення проблеми виходу з кризи та прискорення розвитку економіки 

України в сучасних умовах неможливе без різкого підвищення якості 

державного управління в усіх сферах економічного життя, без здійснення 

кардинальних змін у взаємовідносинах між державою і суб’єктами України, 

гармонізації і збалансованості їх інтересів, оптимізації форм і методів 

державного впливу на розвиток економічних систем [72]. 

У зарубіжній літературі економічна безпека країни розглядається як 

умова реалізації урядом намічених цілей у сфері державної політики сталого 
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розвитку національної економіки: умова стійкості (стабільності) 

економічного розвитку; економічний вимір проблеми міжнародної безпеки 

країни; проблема конкурентоспроможності; проблема доступу до ринків 

сировини та збуту; умова нелегальних видів економічної діяльності 

(ухилення від податків, контрабанда наркотиків, відмивання кримінальних 

грошей та ін.). У пострадянських країнах визначення поняття «національна 

економічна безпека» дається через «інтереси», в постсоціалістичних – через 

вимірювання «міжнародної безпеки», в розвинутих країнах – через поняття 

«стійкість» [87, с. 3]. За узагальненням [18], економічну безпеку розглядають 

як процес задоволення потреб, з погляду захисту національних інтересів 

держави, з позиції економічної стійкості та незалежності країни, а також як 

сукупність умов і факторів. 

Для забезпечення економічної безпеки України, особливого значення 

набуває ефективна державна економічна політика, яка повинна враховувати 

інтереси кожного суб’єкта з оцінкою власних виробничих потужностей, його 

інвестиційної привабливості та сконцентрованого фінансового капіталу, а 

також вона повинна покращувати соціальний та екологічний стан [72]. 

Еволюцію сучасних поглядів щодо визначення економічної безпеки 

представлено у табл. 1.1. Розширений перелік трактувань поняття 

«економічна безпека» наведено у додатку Б. 

Разом з цим розробка економічної політики потребує врахування інших 

особливостей територій, наприклад, тих, що утворилися за рахунок 

природних факторів (родючі землі, корисні копалини) та сформували його 

спеціалізацію. При цьому, особливу увагу потрібно звернути на індустріальні 

регіони України, на частку яких припадає більша половина, важкого, з 

підвищеною загрозою для життя, виробництва промислової продукції країни 

[72]. 

Доцільно зазначити, що в умовах переходу до ринкової системи 

господарювання, коли ще не забезпечено повноцінного ринкового 

саморегулювання економіки, не сформовано ресурсну базу економічного  
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Таблиця 1.1 

Визначення поняття «економічна безпека», надане різними авторами 

Автор / джерело Визначення поняття 

Т. Г. Кубах [90] Внутрішнім змістом поняття «економічна безпека» є модель, що 

спрямована на створення умов для безперервного пристосування 

господарської діяльності або економічного функціонування до 

мінливих умов досягнення поставленої мети як у рамках держави, 

так і в рамках її регіонів і господарюючих суб’єктів 

Л. О. Коковський 

[86] 

Стан економіки, який здатний запобігати зовнішнім і внутрішнім 

загрозам та забезпечити сталий соціально-економічний розвиток 

Р. В. Покотиленко 

[126] 

Стан захищеності економічних інтересів держави, суспільства, особи 

від загроз національній безпеці, що впливають на них 

А. Ілларіонов [67] Поєднання економічних, політичних і правових умов, яке забезпечує 

стійке в тривалій перспективі виробництво максимальної кількості 

економічних ресурсів на душу населення найбільш ефективним 

способом  

Я. А. Жаліло [44] Здатність національної економіки до розширеного відтворення з 

метою задоволення на визначеному рівні потреб власного населення 

і держави, протистояння дестабілізуючій дії чинників, що створюють 

загрозу нормальному розвитку країни, забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки у світовій системі 

господарювання 

В. І. Мунтіян [111] Це загальнонаціональний комплекс заходів, спрямованих на 

постійний і стабільний розвиток економіки держави, що включає в 

себе механізм протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам. 

Стан захищеності економічних інтересів особи, суспільства і 

держави, розвитку достатнього оборонного потенціалу, що 

сприятиме стійкому й ефективному функціонуванню економіки в 

режимі розширеного відтворення, як створення передумов для 

підтримки і покращення рівня життя громадян, задоволення 

корінних національних інтересів у виробничо-економічній сфері, 

фінансовій, зовнішньоекономічній, технологічній, енергетичній, 

продовольчій та інших субекономічних сферах 

Концепція 

економічної 

безпеки України 

[28] 

Стан економіки, суспільства та інститутів державної влади, при 

якому забезпечується реалізація і гарантований захист національних 

економічних інтересів, прогресивний соціально-економічний 

розвиток України, достатній оборонний потенціал навіть при 

несприятливих внутрішніх і зовнішніх процесів 

Т. Г. Васильців 

[22, с. 12] 

Комплексна система з великою кількістю відгалужень (напрямів): 

демографічний, екологічний, ресурсний, прісноводний, 

продовольчий, енергетичний, інформаційний та інші 

Джерело: побудовано автором 

 

розвитку (що є характерним для України) прийнятним є обрання моделі 

нарощування потенціалу економічної безпеки країни (використовувались 

Німеччиною і Японією після Другої світової війни), зміст яких, як правило, 

зводиться до обґрунтування пріоритетів економічної політики держави в 
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умовах обмеженості ресурсів. Окрім того, відомими є такі моделі 

економічної безпеки (рис. 1.2): 

 

Рис. 1.2. Моделі економічної безпеки 

Джерело: побудовано автором за [22, с. 44-45]  

 

На думку автора [22, с. 44], для України найбільш доцільним є 

формування європейсько-кейнсіанської моделі економічної безпеки. 

У сучасній економіці рівень економічного розвитку та відповідно 

економічної безпеки в основному обумовлюється динамікою валового 

продукту та інвестиційного клімату, на формування яких мають вирішальний 

вплив параметри економічної моделі та механізм управління забезпеченням 

економічної безпеки. Логіка такого висновку полягає в площині українських 

реалій організації бізнесу, оскільки відомо, що від місцевих органів влади 

значною мірою залежить успіх конкретних масштабних економічних 

проектів (виділення землі, сприяння в інфраструктурному забезпеченні, 

доступ до місцевих ресурсів тощо) [79]. 

Тому сьогодні потрібно замислитись над можливою поступовою 

зміною спеціалізації індустріальних регіонів, які, на жаль, поки що не можуть 

йти разом із науково-технічним прогресом поруч, через недостатність 
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інвестицій в інноваційні продукти, поява яких додатково гальмується 

наявністю постійного нестабільного політичного та економічного становища 

країни [72]. 

Механізм регулювання забезпечення економічної безпеки як спосіб 

реалізації державної політики має передбачати залучення й активізацію усіх 

важелів, що здатні привести національну економіку у стан стабільного 

розвитку та економічного зростання на основі ефективного інвестування в 

інновації, сприяючи розширенню ринкових перетворень. Механізми, які 

сьогодні використовуються державою для розв’язання національних 

проблем, не є достатньо ефективними, тому потребують виваженої державної 

політики та застосування сучасних механізмів регулювання [79]. 

За своїм змістом економічна безпека належить до числа тих проблем, 

від вирішення яких залежить стан тієї або іншої держави, тому що її 

забезпечення дозволяє реалізувати ефективний розвиток, результатом якого є 

економічна незалежність, відновлення виробництва, раціональна зайнятість, 

зростання рівня життя та соціальної захищеності населення, 

зовнішньоекономічна рівновага. При цьому знищуються або нейтралізуються 

загрози докорінним інтересам як держави в цілому, так і кожного її 

мешканця [107]. 

На основі узагальнення результатів досліджень розкриємо основні 

механізми державного регулювання процесу забезпечення економічної 

безпеки: 

- створення сприятливих умов для діяльності приватних підприємців (у 

першу чергу, мова йде про формування сприятливого інвестиційного 

середовища, а також про проведення вигідної для інвесторів податкової і 

амортизаційної політики, захист внутрішнього і зовнішнього інвестора, 

пільгове оподатковування підприємств, що діють у пріоритетних галузях 

економіки) [89]; 

- пряма участь держави (національних або регіональних органів) в 

ефективних і значимих для країни проектах, розробка "бюджету розвитку" як 
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частини державного бюджету країни, забезпечення "локомотивного" 

характеру державних інвестицій [102]; 

- участь держави (регіональних органів) у створенні інфраструктури 

об'єктів як основи ефективного приватного підприємництва [25]. 

Серед чинників, що спричиняють необхідність впливу держави на 

забезпечення економічної безпеки держави, суттєвим є нерівномірність 

показників економічної безпеки у різних регіонах. Вочевидь, подальше 

розшарування регіонів за рівнем економічної активності стає перепоною на 

шляху до формування єдиного господарського простору в країні, зміцнення 

господарських зв’язків, становлення регіонів як суб'єктів міжнародної 

діяльності. Слабкі позиції економічної безпеки окремих регіонів не дають 

змоги розширювати виробництво, розбудовувати господарський комплекс 

території, відповідно не розвивається й соціальна сфера [72]. 

Завдання інтегрованої синхронізації економічного розвитку є одним з 

основоположних для країн, що мають значну територію та суттєві 

регіональні відмінності [83]. В деяких країнах діє конституційний принцип 

економічного вирівнювання потреб регіонів з метою забезпечення єдиного 

рівня життя на всій території країни. Діє інструмент "вирівнювання 

фінансових можливостей", тобто багаті регіони повинні перераховувати 

частину свого доходу на користь бідніших. І це вважається розумною ціною 

за збереження цілісності держави [72]. А, на нашу думку, необхідно 

розвивати процес внутрішньої та зовнішньої інтеграції. Досягти підвищення 

ефективності державного регулювання в забезпеченні економічної безпеки 

регіонів можливо через здійснення ефективного централізованого 

державного та регіонального прогнозування, планування і регулювання 

економічних процесів відповідно до сучасних технологій управління, 

включаючи забезпечення їхнього збалансування та взаємоузгодженості, за 

умов інституційної, наукової і фінансової державної підтримки [89]. 

Складність реалізації завдань підвищення рівня економічної безпеки 

держави на сучасному етапі полягає в тому, що його здійснення відбувається 



25 

в умовах подолання наслідків економічної кризи, недосконалості політики 

структурної перебудови економіки на базі ринкових відносин, відсутності 

необхідного досвіду, недостатності наукового забезпечення, недосконалості 

законодавчо-нормативного забезпечення, незавершеності розбудови системи 

регіонального управління. Водночас поступово трансформується концепція 

стимулювання регіонального розвитку. Якщо спочатку воно передбачало 

вживання заходів щодо підтримки депресивних територій, то в умовах кризи, 

в пропозиціях економістів йдеться скоріше про необхідність стимулювання 

розвитку регіонів із застосуванням диференційованої системи інструментів 

[79]. 

Попри те, що необхідність підвищення рівня економічної безпеки 

держави вже впродовж кількох років постійно декларується в різних 

офіційних документах, формування відповідного нормативно-правового поля 

і практичні кроки з його запровадження здійснюються повільно, щораз із 

порушенням встановлених термінів [79].  

Механізм управління економічною безпекою підприємств залізорудної 

галузі в контексті забезпечення її інноваційного розвитку відображено у 

додатку В. 

Значний період у розвитку економіки України фінансування інвестицій 

здійснювалось за рахунок державних коштів, але сьогодення вимагає 

переходу на інші джерела з обов’язковою підтримкою з боку держави 

(запровадження пільгових кредитів, дотацій, податкових пільг), що може 

активізувати інноваційний розвиток у регіонах України. 

З метою забезпечення економічної безпеки індустріальних регіонів 

державна та регіональна економічна політика повинна бути спрямована на: 

1) побудову ринкового механізму державного регулювання та 

управління фінансовою діяльністю, що буде забезпечувати гармонійний і 

взаємовигідний розвиток усіх регіонів України, що передбачає: 

- розробку ефективної законодавчої бази, яка регулює фінансові 

взаємовідносини між центром та регіонами України; 
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- реформування діючої податкової системи; 

- створення економічного механізму, що стимулює залучення та 

ефективне використання власних фінансових ресурсів та іноземних 

інвестицій у межах економіки країни в цілому та окремих регіонів; 

- надання інвестиційного характеру використанню фінансових коштів, 

що надходять із бюджетів усіх рівнів і власних ресурсів; 

2) розвиток територіальних систем, що повинні вирішити три основні 

територіальні проблеми: 

- сформувати багатоканальну інтегровану територіальну систему 

фінансування економічної діяльності; 

- створити на рівні територіального управління комплекс 

міжрегіональних, регіональних і місцевих фінансових інститутів, що 

сприяють одержанню регіонами додаткового прибутку від господарчої 

діяльності, а також залученню вільних фінансових ресурсів із різних джерел; 

- забезпечити ефективну фінансову взаємодію регіонів між собою, а 

також з органами влади та іноземними інвесторами; 

3) досягнення стійкого зростання фінансової забезпеченості 

підприємств та організацій за рахунок: 

- структурної перебудови економічних комплексів індустріальних 

регіонів; 

- активного залучення інвестицій з різних джерел, у тому числі 

іноземних, упровадження ефективних систем кредитування виробництва; 

- зниження інфляційних тенденцій, нормалізації грошового обороту, 

вирішення проблем взаємних неплатежів; 

- активної взаємодії з регіональними та центральними органами влади, 

підприємствами й організаціями інших регіонів та іноземних держав [79]. 

Отже, в процесі нашого дослідження ми дійшли висновку, що процес 

державного регулювання економічного розвитку тісно пов'язаний із 

забезпеченням економічної безпеки України, що базується на таких 

взаємопов'язаних положеннях: активізація інтеграційних процесів впливає на 



27 

всі сфери суспільства країни; під впливом інтеграційних процесів 

посилюються проблеми убезпечення економіки України, які необхідно 

діагностувати; структуризація проблем розвитку економічної безпеки країни 

має когнітивний характер; можливі сценарії розвитку убезпечення економіки 

країни мають біфуркаційний характер; загрози національним економічним 

інтересам країни виявляються в економічній, політичній, соціальній і 

духовній сферах; існує необхідність декомпозиції складових і загроз у 

процесі стратегічного планування економічної безпеки країни; 

нерівномірність розвитку економічної безпеки і її складових в Україні та 

країнах-членах ЄС обумовлює вибір кластеру країн для інтегрування. 

 

 

1.2. Інноваційна політика й інноваційний розвиток з урахуванням 

посилення впливу інтеграційних процесів у світовій економіці 

 

На думку [16], новий погляд на конкурентоспроможність національної 

економіки та чинники її досягнення потребує розроблення нових пріоритетів 

та орієнтирів стратегії соціально-економічного розвитку країни. Можна це 

визначити своїми словами: ринкові умови господарювання створюють для 

суб’єктів економіки високий рівень конкурентних переваг, у яких виграє той, 

на чиєму боці конкурентні переваги у сфері виробництва та реалізації 

продукції. Конкурентні переваги досягаються завдяки впровадженню 

інновацій [46, с. 117]. Високий рівень розвитку науки, технологій та 

укладності економіки, як правило, визначає і високий рівень її 

конкурентоспроможності [122, с. 41]. 

У нинішніх умовах дедалі загострюється питання усвідомлення на всіх 

рівнях державної влади того положення, що економічне зростання повинно 

ототожнюватися з науково-технологічним розвитком та інтелектуалізацією 

основних факторів виробництва, а виробництво, розподіл і використання 

знань та інформації – головні умови сталого економічного розвитку, 
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центральна складова промислової політики – це її інноваційне наповнення, 

що дозволить розвивати макротехнології як високотехнологічні об’єкти 

інноваційної діяльності. Необхідно актуалізувати питання розробки та 

реалізації стратегії технологічного прориву і на основі цього довести 

технологічний рівень промисловості до сучасних вимог, щоб ресурси 

ефективно використовувалися для формування потенціалу нової економіки. 

[165, с. 35]. 

Інноваційний потенціал розкриває глибинні джерела розвитку тієї чи 

тієї країни, демонструє її здатність до взаємовигідного міжнародного 

економічного співробітництва [95, с. 137]. Від масштабів і результатів 

інноваційної діяльності залежить майбутнє України, її місце у світовій 

економіці й міжнародному розподілі праці [23, с. 9]. 

За умов сучасних економічних реалій концептуальне сприйняття 

сутності державного регулювання надає можливість сформувати принципові 

концептуальні засади механізму формування пріоритетів та реалізації 

інноваційної політики в системі забезпечення стабільного економічного 

розвитку в умовах посилення інтеграційних процесів (рис. 1.3). 

Сучасна державна інноваційна політика являє собою сукупність 

науково-технічних, виробничих, управлінських, фінансово-побутових та 

інших заходів, пов’язаних із просуванням нової або поліпшеної продукції на 

ринок збуту. Інноваційна політика, являючи собою складний і ризикований 

процес, визначається технічними, фінансовими, економічними і соціальними 

вихідними передумовами [160]. Разом з тим, певна частина інноваційних 

проектів залишається за різними причинами нереалізованою. Однак, як 

показує зарубіжний досвід, уряди всіх розвинутих країнах світу спрямовують 

свою діяльність на створення чіткої інноваційної політики, здатної гнучко 

реагувати на швидкі зміни зовнішнього середовища та активно підтримувати 

складні проекти з високим ступенем технічного і фінансового ризику на рівні 

держави. 

Досить цікавим є бачення М. Д. Василенка [19], який провів аналіз  
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Рис. 1.3. Концептуальні засади механізму формування пріоритетів та 

реалізації інноваційної політики в системі забезпечення стабільного 

економічного розвитку в умовах посилення інтеграційних процесів 

Джерело: побудовано автором 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 

- створення чіткого і зрозумілого механізму державного управління інноваційного 
розвитку; 

- підвищення продуктивності галузей національної економіки; 
- підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств; 
- збільшення виробничих потужностей і нарощування експортного потенціалу 

вітчизняних підприємств; 
- забезпечення ринків якісною готовою продукцією; 
- інтеграція на належному рівні до СОТ і поглиблення співпраці в межах зони вільної 

торгівлі з ЄС; 
- забезпечення стабільного економічного розвитку, а саме національної економічної 

безпеки в умовах посилення інтеграційних процесів. 

Макрорівень 
- гармонізація чинних 
стандартів якості на 
продукцію до світових 
вимог; 
- використання світового 
досвіду в організації процесу 
державного регулювання 
інноваційного розвитку 
промислових суб’єктів 
господарювання; 
- створення належних умов 
для розвитку 
інфраструктури 
національного ринку; 
- розробка державних 
програм підтримки 
інноваційного розвитку; 
- проведення стимулюючої 
фіскальної політики, 
орієнтованої на створення та 
зміцнення інтеграційних 
об’єднань підприємств. 

ВИЗНАЧЕНІ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ: 

Мезорівень 
- розробка нових стандартів 
якості; 
- здійснення інноваційної 
політики держави, яка 
базується на сформованих 
міжнародних пріоритетах; 
- активізація горизонтальних 
інтеграційних міжгалузевих 
зв’язків; 
- створення програми 
залучення провідних світових 
інноваційних технологій; 
- розповсюдження серед 
провідних вітчизняних 
товаровиробників 
інформаційних матеріалів із 
організації своїх галузевих 
виробництв згідно світових 
вимог. 

Мікрорівень 
- формування сировинних 

зон; 

- налагодження 

міжнародних зв’язків із 

світовими науково-

дослідними установами; 

- державна підтримка і 

розвиток провідних галузей 

економіки; 

- запровадження на 

виробництві систем із 

контролю якості ISO I 

HACCP; 

- підвищення кваліфікації 

працівників; 

-  розвиток збутової мережі; 

- освоєння сучасних 

технологій з переробки 

продукції. 

Відповідальні за реалізацію: 

Основна мета: 

Кабінет міністрів Галузеві міністерства Підприємства 

Відповідальні за реалізацію: 
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впливу неоліберальних ринкових реформ на стимулювання інноваційної 

кризи, зробивши при цьому висновок, що реформи не сприяють 

інноваційному розвитку економіки та суспільства. 

У цьому контексті одним із напрямів підвищення відповідальності 

національних еліт за результати управління є подальше проведення політики 

бюджетно-фінансової децентралізації. Україна перебуває на етапі 

одночасного підвищення ефективності економічного розвитку та загострення 

системної міжнародної економічної кризи, і специфіка цього етапу 

відбивається також на процесах бюджетної децентралізації [72]. 

Вибір тієї чи іншої теорії державного управління залежить від 

конкретних умов комерційної діяльності кожного окремого суб’єкта 

господарювання, де в умовах сучасних ринкових відносин пріоритет 

віддається використанню системи стратегічного управління. При цьому, на 

нашу думку, в умовах посилення інтеграційних процесів особливого 

значення набуває така складова, як «Система формування пріоритетів та 

реалізації інноваційної політики в системі забезпечення стабільного 

економічного розвитку в умовах посилення інтеграційних процесів» (рис. 

1.3), де одним із ключових завдань є створення належної підсистеми 

фінансово-економічного та антикризового забезпечення, а роль державної 

політики виявляється через такі підсистеми, як: бюджетна, податкова, 

грошово-кредитна та інвестиційна.  

Протягом усього періоду існування будь-якої держави як 

інституціонального утворення, спостерігається намагання розробити і 

реалізувати свою політику в тій чи іншій сфері власних інтересів. З точки 

зору проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств, виділяють 

три основні стадії розвитку країн: доіндустріальна, індустріальна і 

постіндустріальна [42]. 

Як зазначено в [160], інноваційна політика як самостійний напрямок 

державної політики сформувалася у другій половині ХХ століття завдяки 

динамічно зростаючому впливу науково-технічного прогресу. 
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У цьому напрямку держава вже зробила певні кроки. В зв’язку з цим, 

на державному рівні урядом країни, починаючи ще з часів незалежності 

України, приймалися відповідні закони та програми, що стосуються питань 

забезпечення стабільного економічного розвитку національної економіки. При 

цьому, держава приділяє особливу увагу законодавству України (див. дод. Д) 

стосовно України стосовно ключових аспектів забезпечення інноваційного 

розвитку залізорудної галузі як пріоритетної галузі економіки національного 

господарства [50, 30], де основні державні програми інноваційного розвитку 

різних галузей економіки, що стосуються визначення правових, економічних 

та організаційних засад «… формування цілісної системи прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку України, 

окремих галузей економіки та окремих адміністративно-територіальних 

одиниць як складової частини загальної системи державного регулювання 

економічного і соціального розвитку держави». 

Б. Бімбер і С. Поппер [1] визначили, що критичною може називатись 

технологія, яка відповідає таким критеріям: 

1. Політична актуальність. Перелік технологій має відображати 

потенційні області для політичного втручання, щоб зробити результат 

досяжним. Особлива увага приділяється питанням проведення науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт, комерціалізації, поширенню та 

впровадженню результатів. 

2. Чіткий поділ. Критичні технології мають чітко вирізнятися від 

некритичних. Неприпустимо використовувати будь-які просунуті (популярні) 

технології. 

3. Відтворюваність. Навіть особи, котрі безпосередньо не беруть 

участі у визначенні «критичні технології», повинні бути в змозі відновити 

процедури, що використовуються для їх вибору. Метод, який застосовується, 

має бути прозорим, надійним і доступним для громадськості. 

Про критичні технології в Україні йшлося у Посланні Президента 

України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище 
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України у 2002 році» [133], у якому зазначалося, що основні показники 

продукції, виготовленої за критичних технологій, мають відповідати 

світовому рівню чи перевищувати його. Найважливіші критичні технології 

часто мають міжгалузеву значущість і є базою для технологічного оновлення 

виробництва, доведення його до конкурентоспроможного рівня. 

Президент України зазначив, що з урахуванням реальної соціально-

економічної ситуації в Україні, критеріями віднесення технологій до 

категорії критичних мають бути: 

- здатність найближчим часом розв’язати проблеми виробництва 

харчових продуктів, лікарських препаратів, медичної техніки та забезпечення 

ними населення; 

- здатність забезпечити радикальне зниження рівня енергоємності 

основних виробничих галузей України та залежності від імпорту 

енергоресурсів; 

- здатність відігравати провідну роль у забезпеченні відповідного рівня 

обороноздатності; 

- високий ступінь актуальності, спрямованість на розв’язання критично 

важливих державних проблем і задоволення першочергових національних 

потреб [133]. 

Схема структурно-функціональної побудови концептуальних засад 

стратегічних рішень на рівні держави щодо інноваційного розвитку 

промислових підприємств представлена на рис. 1.4. Дослідження ролі 

держави в інноваційному розвитку дозволило визначити концептуальні 

засади стратегічних рішень на рівні держави щодо інноваційного розвитку 

промислових підприємств, які мають стимулювати створення і розвиток 

вітчизняних високих і критичних технологій. Основною метою стратегії 

інноваційного розвитку промислових підприємств України є організаційне 

забезпечення конкурентоспроможності галузей економіки. Основний 

стратегічний напрям – створення інноваційних галузевих кластерів з 

урахуванням глобалізаційних процесів у світі. Цей напрям реалізується через  
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Рис. 1.4. Схема структурно-функціональної побудови концептуальних 

засад стратегічних рішень на рівні держави щодо інноваційного розвитку 

промислових підприємств 

Джерело: побудовано автором 

 

розвиток інноваційної діяльності у сировинному кластері, розвиток 

інноваційної діяльності на підприємствах переробної галузі, інституційне 

забезпечення конкурентоспроможності галузей економіки держави. 

Але якою б не була державна політика підтримки інноваційного 

розвитку, вона повинна, перш за все, забезпечувати значний економічний 

ефект, сприяти діловій активності, стимулювати поєднання виробництв, що 

КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Мета стратегії – організаційне забезпечення конкурентоспроможності галузей економіки 

Основний стратегічний напрям – створення інноваційних  

галузевих кластерів з урахуванням глобалізаційних 

процесів у світі 

Стратегічні напрями: 

Розвиток інноваційної 

діяльності у сировинному 

кластері 

Розвиток інноваційної 

діяльності на підприємствах 

переробної галузі 

Інституційне забезпечення 

конкурентоспроможності 

галузей економіки держави 

1.1. Активізація інвестиційної політики щодо розвитку провідних 

галузей економіки. 

1.2. Впровадження інноваційних технологій у виробництво. 

1.3. Розвиток та осучаснення технологій раціонального 

використання виробничого потенціалу промислових підприємств з 

використанням ресурсозберігаючих технологій. 

1.4. Створення умов для інтеграції промислових підприємств 

держави в загальнонаціональний і міжнародний ринок на основі 

розвитку міжнародної та міжрегіональної співпраці. 

2.1. Державне регулювання 

умов конкуренції. 

2.2. Створення умов з боку 

держави для виходу 

підприємств з тіньової 

економіки. 

2.3. Створення можливостей 

для виготовлення та 

застосування вітчизняними 

підприємствами 

високотехнологічних 

виробництв та обладнання. 

2.4. Удосконалення 

трудових відносин. 

2.5. Здійснення на рівні 

держави заходів із розвитку 

нової якісної освіти. 
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даватиме синергетичний ефект, підвищувати конкурентоспроможність цих 

виробництв, їхнє самостійне розширене відтворення згідно з умовами 

світового ринку. Все це в підсумку має сприяти економічному зростанню 

національної економіки. 

Отже, для України дуже актуальним є інноваційний розвиток, широке 

впровадження нової техніки і технології виробництва. Україна має 

впроваджувати сучасні високі технології, найпередовіші інформаційно-

інтелектуальні технології, що є невід’ємними рисами постіндустріального 

суспільства [101]. Про це свідчить і досвід розвинутих країн, які вже 

перейшли до постіндустріальної стадії – нова науково-технічна революція не 

тільки утверджує інновації, але й сприяє прискоренню соціально-

економічного розвитку. 

Економічне співробітництво підприємств і країн потребує не просто 

механічної участі у цьому процесі, а ще й дослідження досвіду інноваційного 

розвитку [43, с. 1].  

Перехід України до інноваційної стратегії розвитку залежить від 

науково обґрунтованої концепції реформування економічних відносин на 

основі діючих нормативно-правових положень та вітчизняного і зарубіжного 

досвіду впровадження новітніх систем управління окремими галузями, 

підприємствами та взагалі народним господарством [24, с. 83-84].  

Ми погоджуємося з думкою [103], що Україна за часів СССР належала 

до країн, що були орієнтованими на лідерство в науці, але на теперішній час 

не спостерігається значного сприяння інноваційного розвитку. 

Ми погоджуємося з думкою [178, с. 284], що для України є доречним 

слідування шляхом інноваційного розвитку таких розвинених країн, як США 

та Японія, які є лідерами-імпортерами. Т. С. Мілевська [106, с. 46], 

підсумовуючи світовий досвід, зазначила, що Україні необхідно створювати 

індивідуальну модель інноваційного розвитку. Це обумовлено історично 

високим рівнем розвитку фундаментальної науки, високим промисловим 

потенціалом.  
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Але, як зазначено в [136, с.17], наша держава має чітко визначитися в 

завданнях науково-технічного розвитку та, зважаючи на обмеженість коштів 

для фінансування науково-технологічних розробок, цілеспрямовано, але 

ґрунтовно їх підтримувати, як це робить уряд Японії і Франції, визначаючи 

пріоритетні напрями інноваційно-технологічного розвитку і надаючи їм 

суттєву фінансову підтримку. Світовий досвід показує, що в розбудові нової, 

базованої на інноваціях економіки, не можна покладатися на стихійні, суто 

комерційні чинники. Необхідна активна участь у цьому державних структур 

усіх рівнів [13].  

А от на думку [17], державне фінансування доцільно здійснювати лише 

використовуючи стратегію «нарощування» на розвиток пріоритетних 

напрямів інноваційної діяльності (наприклад, аерокосмічна промисловість, 

деякі підгалузі хімічної та радіоелектронної промисловості, виробництво 

оптико-електронної техніки). На його думку, для інших напрямів доцільно 

використовувати стратегії «перенесення» та «запозичення» для скорочення 

технологічного відриву України від розвинених країн, фінансування при 

цьому доцільно здійснювати за рахунок недержавного сектору.  

Досвід розвинених країн свідчить, що активна участь держави в 

розробці й реалізації економічної політики, спрямованої на підтримку цього 

сектора економіки, є необхідною умовою його успішного функціонування та 

розвитку [151, с. 26].  

Аналіз різних аспектів розвитку підприємств в Україні дозволив 

визначити, що вирішальну роль сьогодні відіграє інноваційний процес. 

Інтенсивний розвиток інноваційних підприємств у сучасних умовах 

забезпечує основу стійкого економічного росту. Підтвердженням цього 

слугують численні дослідження фахівців.  

Інноватика активізує трансформаційні перетворення в економіці 

України [41]. 

Економічне зростання на основі використання інновацій надає 

можливість стверджувати вченим-фахівцям про інноваційний тип розвитку 
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економіки на відміну від застійного, еволюційного, екстенсивного. Курс на 

інноваційний розвиток в Україні означає, що перехід економіки в новий 

якісний стан має здійснюватися завдяки активізації інноваційних 

підприємств, що дозволить реорганізувати національну економіку. В Україні 

для реалізації стратегії інноваційного розвитку є в наявності всі необхідні 

передумови, серед яких слід назвати науково-технічний, виробничий та 

кадровий потенціал інноваційно-активних промислових підприємств, що 

визначає конкурентні переваги нашої країни [117]. Разом з тим, аналіз 

інноваційних підприємств показав, що в Україні рівень інноваційної 

активності суб’єктів господарювання не дуже високий через обмеженість 

матеріальних, кадрових і фінансових ресурсів. 

Діяльність промислових підприємств є провідною ланкою 

функціонування національного господарства, їх ефективне функціонування 

забезпечує досягнення намічених цілей держави, її економічну безпеку. 

Сьогодні назріла потреба в зміні орієнтирів у всіх сферах національного 

господарства, що певним чином визначає тенденції в розвитку українських 

підприємств. Створення умов, що сприятимуть розвитку інноваційної 

діяльності промислових підприємств, відіграє послідовне додержання їх 

інтересів, на основі яких має бути сформована інноваційна політика держави, 

що забезпечить антикризовий стан промислового підприємства. 

Незважаючи на значний інноваційний потенціал, промислові 

підприємства не змінюють інноваційну активність, направлену на 

виробництво нових видів продукції, розробку інноваційних технік і 

технологій, що зменшує потенційні можливості збільшення 

конкурентоспроможності. 

Недостатнє фінансування інноваційно-активних підприємств негативно 

вплинуло на всі складові життєвого циклу інновацій. Стагнація в 

інноваційній сфері досить гостро поставила питання державного 

регулювання інноваційного розвитку, спрямованого на формування 

ефективної державної політики нововведень. 
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До зовнішніх факторів впливу на інноваційний розвиток підприємств 

відносяться наступні фактори (табл. 1.2).  
 

Таблиця 1.2 

Зовнішні фактори впливу на інноваційну активність підприємств 

Група Фактори Характеристика фактору 

М
іж

н
ар

о
д

н
і 

Загальноекономічні 

стан економічного розвитку країн-партнерів; 

питання економічної безпеки; міжнародна 

фінансова політика; трансформаційність банків 

Міжнародна політика 

політика укладання міжнародних угод; політика 

утворення вільними економічними зонами та 

зонами вільної торгівлі; узгодження тарифів між 

країнами; міжнародне підприємництво; закони ЄС 

щодо конкуренції і меж урядового регулювання 

Міжнародна 

конкуренція 

процедура організації спільних підприємств; 

умови здійснення ліцензійної торгівлі; фінансовий 

стан зарубіжних партнерів; кількість і значущість 

стратегічних зон господарювання 

Н
ац

іо
н

ал
ь
н

і 

Політичні 
стабільність політичних процесів; регулювання 

підприємницької діяльності 

Економічні 

загальний стан національної економіки; стан 

грошово-кредитної системи; державне 

регулювання відносин власності; фіскальна 

політика держави; відношення держави до 

монополізму; захист конкуренції в країні; стан 

економічного розвитку; інфляційні процеси; 

розвиток фінансового ринку; активність суб’єктів 

господарювання; політика держави до 

підприємств-боржників; рівень доходів і 

накопичень населення; споживча спроможність; 

державна політика щодо отримання позики 

К
о
м

ер
ц

ій
н

і 

Психографічні 

споживчий вибір; навички, традиції та норми 

споживання; ставлення споживачів до нових 

товарів 

Науково-технічні 

державна інноваційна політика; стан науково-

технічного розвитку; ступінь 

конкурентоспроможності продукції 

Ринкові 

обсяг продажів; розмір ринку; частка ринку; 

кількість покупців на даному ринку; кількість, 

розміри та географічне охоплення посередників 

різного рівня; ринкове середовище 

Джерело: побудовано автором 

 

Досить важливим фактором впливу на фінансове становище того чи 
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іншого підприємства є значне сповільнення розвитку науки і техніки, 

інноваційного підприємства. Відомо, що більшість вітчизняних підприємств 

неохоче впроваджують у практику своєї діяльності наукові досягнення. Це 

більш за все пов’язано із браком коштів, що досить вагомо впливає на 

прибутковість національного виробництва [117]. Нестача коштів – один із 

суттєвих факторів, що негативно впливає на технологічний, а також 

економічний рівень розвитку країни [2, с. 12]. 

Політична та економічна нестабільність, відсутність належного 

регулювання фінансового механізму, інфляція, непродумана національна 

інноваційна політика, на думку К.А. Машнекова [101], є найбільш значними 

чинниками, які негативно впливають на інноваційний розвиток та 

виникнення кризових ситуацій в економіці держави. 

Основні завдання антикризового управління інноваційно-активним 

підприємством К.А. Машненков [101] звів до необхідності:  

- аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства для 

вибору стратегії його інноваційного розвитку; 

- попередня діагностика причин виникнення кризової ситуації та аналіз 

фінансово-економічного стану підприємства; 

- встановлення методів оздоровлення підприємства і реструктуризація 

сфер його діяльності; 

- планування фінансового оздоровлення підприємства; 

- проведення процедур антикризового управління інноваційною 

діяльністю і контроль за їх проведенням. 

Важливою складовою антикризового інноваційного підприємства має 

стати його інноваційний потенціал, що визначається як технічними, так і 

управлінськими факторами, до яких належать: 

- рівень розвитку виробництва; 

- сформований на підприємстві механізм управління;  

- організаційна структура; 

- тенденції державної інноваційної та економічної політики; 
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- готовність персоналу підприємств до інновацій у різних їх проявах і  

т. ін. 

В. М. Мартинюк [96, с. 441-448] всі фактори, що визначають рівень 

інноваційного потенціалу промислового підприємства, формує у три групи: 

фактори інноваційного процесу як самостійного суб’єкта управління; 

фактори внутрішнього середовища; фактори зовнішнього середовища. 

Розглядаючи ці фактори більш детально, зазначимо, що перша група 

факторів являє собою сукупність власних внутрішніх можливостей 

інноваційного процесу як складної системи. Група факторів внутрішнього 

середовища відображає можливості підприємства, його фінансово-

господарський стан, тип організаційної структури управління, організаційний 

і технічний стан, величина та якість наявних ресурсів і стан кадрового 

забезпечення. 

А. К. Андрюшко [3] стверджує, що коли підприємство опиняється в 

кризовому стані, в деяких випадках єдиний засіб виживання – упровадження 

інновацій. Але поряд із цим виникає значний ризик, пов'язаний із 

визначенням і використанням джерел фінансування, які за умов стабільного 

розвитку підприємства зазвичай є власними, а за умов кризових ситуацій – 

повинні бути зовнішніми аби використовувати значні інвестиційні 

можливості для проведення ефективної інноваційної діяльності.  

На сучасному етапі економічного розвитку суб’єктів господарювання 

на регіональному рівні проблеми використання нової техніки та технології 

стають головними, від їх вирішення залежить позитивність реалізації 

стратегії довгострокового експортно орієнтованого розвитку національної 

економіки. Стратегічний розвиток має формуватися з урахуванням зростання 

темпів інноваційної діяльності регіонів, незалежно від форми власності 

суб’єктів господарювання, що функціонують на їх території. Проте, в Україні 

ще не втрачений науковий і виробничий потенціал експортно орієнтованих 

підприємств, але необхідно реалізувати заходи для його росту. Разом з тим, 

постає потреба у швидкій реалізації заходів, спрямованих на інтенсифікацію 
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технічного прогресу на регіональному рівні, основою якого є інновація [9, 

с. 23]. 

Застарілі традиційні напрямки в управлінні експортно орієнтованими 

підприємствами, що, в більшій мірі, породжуються у його внутрішньому 

середовищі, спрямовані лише на організацію виробництва, зниження витрат, 

підвищення ефективності використання ресурсів, зростання продуктивності 

праці тощо, не можуть забезпечити їх гнучкий розвиток у сучасних умовах 

ринкових відносин. Тому в сучасних умовах виробничо-господарської 

діяльності експортно орієнтованих підприємств, актуальним стає питання 

забезпечення ефективного використання їх виробничих потужностей. 

Отже, актуальність економічного зростання експортно орієнтованих 

підприємств України багато в чому пояснюється необхідністю раціонального 

вирішення завдань, пов’язаних з упровадженням нової техніки і технології. І 

вони на сьогодні стають головним важелем ефективного регіонального 

розвитку, що потребує особливої уваги при розробці стратегії 

довгострокового розвитку національної економіки. При цьому, якісна та 

кількісна оцінка впровадження інвестиційно-інноваційних програм розвитку 

науково-технічного прогресу (НТП) на сьогодні стає одним із 

найактуальніших завдань, які повинні вирішувати науковці, що працюють у 

сфері прогнозування гнучкості розвитку виробничо-економічних процесів 

сучасного експортно орієнтованого підприємства [75]. 

Значний вклад у теорію закономірності розвитку науки і техніки (тобто 

НТП) зроблено багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями [9, с. 23-

26; 27; 39, с. 54-64; 91, с. 55-63; 162, с. 4], які зводять розвиток НТП до 

революційних переворотів у науці і техніці, якісних змін на рівні освіти і 

виробничих навичок робітників, до реформ організації виробництва і 

управління ними. При цьому, в більшості випадків розглядається підвищення 

якості продукції, абсолютне і відносне зниження вартості техніки, що 

відображають економічні наслідки НТП, його вплив на динаміку споживчої 

вартості і вартості продукції. НТП розглядається як об’єкт управління, який 
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включає в себе вхідні, процесні та вихідні характеристики, але головне 

значення мають вихідні, результативні характеристики, які відображають 

ефект НТП та одночасно характеризують процесні і вихідні характеристики 

НТП. 

Згідно Законів «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності в Україні» [55, 49], головною метою 

державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, 

організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й 

використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення 

упровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енергозберігаючих і 

ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів 

конкурентоспроможної продукції [9, с. 22]. 

Поряд з цим інноваційна діяльність має значний вплив на підвищення 

економічного росту, відсутність якого призводить до неможливості держави 

займати провідне місце у світовому господарстві. На сьогодні інтеграція 

України у світовий ринок забезпечується формуванням експортно 

орієнтованих підприємств, серед яких провідне місце належить гірничо-

металургійному комплексу. 

Забезпечення високої конкурентної позиції на світовому ринку 

залізорудної продукції реалізується досягненням такої споживчої якості, що 

відповідає міжнародним вимогам за вмістом корисного компоненту та 

складом домішок. Якщо вітчизняні виробники можуть продукувати 

залізорудний концентрат та обкотиші при середньому вмісті заліза на рівні 

світового, то склад домішок не відповідає потребам міжнародного ринку. 

Саме за цих обставин продукція українських гірничорудних підприємств не 

може бути конкурентоспроможною і реалізується за низькими цінами. Отже, 

виникає необхідність поліпшення технології виробництва залізорудної 

продукції, реалізація якої за теперішніх умов приносить значну частку 

валютних ресурсів у національну економіку. Вдосконалення технології може 

здійснюватися на основі зростання інвестицій в інновації. При цьому, 
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інновація повинна бути економічно обґрунтованою [71]. 

Процес інноваційного розвитку підприємств передбачає не лише 

виробництво та використання інноваційної продукції, новітніх технік і 

технологій, а й уміння управляти ними, що потребує ґрунтовних економічних 

та управлінських знань. Прогресивний інноваційний розвиток будується на 

науково обґрунтованому використанні інновацій, що визначає необхідність 

дослідження сутності інновацій.  

Слід зазначити, що роль інвестиційно-інноваційного забезпечення в 

системі економічної безпеки реального сектору національного господарства є 

доволі визначальною [161, с. 241]. 

А. М. Турило [161] вважає, що окрім загальновизнаних складових 

безпеки, доцільно виокремити, окрім інших, ще й інноваційну. 

Безпека інноваційного розвитку національної економіки країни 

(інноваційна безпека) може бути визначена як стан підприємства (регіону), 

що забезпечує формування умов для збільшення можливостей створення і 

комерціалізації інновацій, використання науково-технологічного потенціалу 

та є результатом цілеспрямованої діяльності щодо впровадження 

інноваційної моделі розвитку в усіх аспектах господарювання [98, с. 283].  

Поняття інноваційної безпеки, яке є станом економіки, що формується 

у результаті цілеспрямованої діяльності щодо впровадження інноваційної 

моделі розвитку в усіх аспектах господарювання можна розглядати 

тотожним до безпеки інноваційного розвитку економіки держави [99, с. 281].  

Безпека інноваційного розвитку національної економіки уважається 

станом підприємства (регіону), що забезпечує формування умов для 

збільшення можливостей створення і комерціалізації інновацій, 

використання науково-технологічного потенціалу, та є результатом 

цілеспрямованої діяльності щодо впровадження інноваційної моделі 

розвитку в усіх аспектах господарювання [99, с. 285-286]. 

Держава та суспільство є основними гарантами безпеки інноваційного 

розвитку національної економіки, а опосередкований вплив на неї 
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справляють такі міжнародні організації як ЄС, НАТО, ОБСЄ, МАГАТЕ, 

ОЧЕС, ГУУАМ, СОТ, СНД, ЮНІДО [99, с. 286]. 

Державне регулювання інвестиційної складової економічної безпеки 

розуміється як сукупність форм і способів, що забезпечують об’єднання 

державних і приватних інтересів; формування в економіці раціональних 

пропорцій між споживанням, нагромадженням та інвестуванням; сполучення 

прогнозування, індикативного регулювання і заходів державного впливу на 

інвестиційний ринок [81, с. 4]. 

Сучасна економічна теорія інноваційної розвитку ґрунтується на таких 

методологічних принципах: наукові розробки та інновації є головним 

фактором економічної динаміки; знання відіграють провідну роль в 

економічному розвитку країни [36, с. 238].  

Основними факторами інноваційного розвитку є інноваційно-

інституційні детермінанти (людський капітал, інститути розвитку, 

адміністративний ресурс) [167, с. 43].  

Сьогодні важливим фактором виробництва, окрім тих, що стали 

класичними (праця, капітал, земля), стає інформація, знання і, перш за все – 

наукове знання. Тому важливою проблемою є формування процесу 

здобування, використання та розповсюдження нових знань. Останні є 

рушійною силою прискореного розвитку економіки, тому що забезпечують 

високий рівень конкурентоспроможності країни [168, с. 7]. 

На думку О. М. Левченко [93], створенню в Україні економіки 

інноваційного типу потребує забезпечення професійного потенціалу.  

Інноваційний розвиток економіки дедалі більше залежить від 

висококваліфікованого персоналу, фахівців, що здійснюють дослідження та 

упроваджують інновації [10, с. 27]. 

Подальший розвиток вітчизняної економіки, зокрема, формування в 

Україні моделі інноваційного типу останньої, вимагає ґрунтовно переглянути 

та трансформувати систему формування, розвитку і використання 

вітчизняної кваліфікованої робочої сили, а саме, з вищою освітою [93, с. 16]. 
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Кваліфікація промислово-виробничого персоналу впливає на якість 

продукції, його матеріальну і нематеріальну умотивованість обумовлюють 

лояльне ставлення робітників до керівництва та підприємства взагалі, що 

сприяє забезпеченню безпеки в інформаційній сфері [113, с. 93]. 

Слід відзначити, що в теорії інновацій залишається багато невирішених 

питань щодо формування та оцінки інноваційної діяльності регіонів і її 

впливу на економічну еволюцію, конкурентні позиції підприємства, 

залишаються також невизначеними індикатори інноваційної діяльності. 

Обмеженість інформаційної бази створює перешкоди щодо ефективного 

регулювання інноваційної сфери на державному і регіональному рівнях [75]. 

Для визначення економічної доцільності практичної реалізації 

нововведення необхідно мати надійну інструментально-методологічну 

основу та обґрунтовані критерії. Складність побудови єдиної економіко-

математичної моделі інновації обумовлюється тим, що кожна інновація має 

суто індивідуальний характер і не може бути схожою одна на одну. Сучасна 

наукова інноваційна політика будується на моделі інноваційного циклу 

лінійного характеру, тобто: наукові дослідження, винаходи, нововведення і 

дифузія технологічних інновацій [75].  

При цьому складові елементи і фактори інновації та інноваційної 

діяльності залишається "чорною скринькою", а саме: радикальність інновації 

та можливість її використання у суттєвому технологічному процесі й 

соціальному оточенні, вплив ринку та економічної кон’юнктури, мотивації та 

можливості підприємства й т. ін. [75]. 

На підставі аналізу сучасного стану розвитку інноваційної політики 

України на регіональному рівні необхідно враховувати особливості 

глобалізаційних трансформаційних світових економічних процесів, які 

проявляються у посиленні взаємозв’язку і взаємозалежності основних сфер 

та суб’єктів світової економіки, де основними передумовами глобалізації 

трансформаційної світової економіки є (рис. 1.5): 

Враховуючи ці передумови, на нашу думку, необхідно сформувати 
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Рис. 1.5. Передумови глобалізації трансформаційної світової економіки 

Джерело: побудовано за [115, с. 363] 

 

відповідне концептуальне бачення інноваційної діяльності та її оцінки щодо 

експортно орієнтованих підприємств гірничо-металургійного комплексу 

України, регіональне значення яких для національної економіки неможливо 

переоцінити. 

В основу такого концептуального бачення повинна бути покладена 

логіка регіонального інноваційного процесу експортно орієнтованих 

підприємств гірничо-металургійному та відповідні причинно-наслідкові 
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зв’язки. Сутність концептуального бачення регіонального інноваційного 

розвитку полягає у тому, що нововведення має забезпечувати індукцію 

технічного прогресу, мати цільову орієнтацію, тобто мати позитивний вплив 

інноваційної активності на ефективність виробництва, позицію підприємства 

на внутрішньому і зовнішньому ринках. Інновація за своєю сутністю має 

приводити до зростання продуктивності виробництва і продуктивності праці 

на якісно новій основі. Таким чином, інноваційний процес супроводжується 

зростанням відповідальності експортно орієнтованого підприємства, що його 

реалізує. Фактором, який детермінує позитивність інновації, є наявність 

ефективного зв’язку між різними фазами інноваційного циклу. Інноваційна 

система трансформується у технічну систему нової якості, яка повинна 

забезпечувати принципово нову продуктивність. Цей процес потребує 

відповідних інвестицій і, чим значніша їх доля у загальному обсязі основного 

капіталу, тим відчутнішим буде дія технічного прогресу. Отже, технічний 

прогрес буде знаходитись у деякій залежності від інноваційного, а 

інноваційний буде обумовлюватись капіталофакторами. Концептуальна 

модель інноваційного процесу, що індукує технічний прогрес, може бути 

побудована на встановленні функціонального взаємозв’язку між зростанням 

продуктивності праці та ростом капіталоінтенсивності [75]. 

Експортно орієнтовані підприємства як суб’єкти підприємницької 

діяльності мають формувати і реалізовувати стратегію переходу до нового 

технологічного укладу, що забезпечує випуск базисної продукції. Саме цей 

процес повинен бути покладений в основу при формуванні інноваційної 

політики гірничодобувних і гірничо-збагачувальних підприємств та гірничо-

металургійного комплексу України в цілому. Поліпшення діючих технологій 

у цій галузі має проходити без зміни технологічних принципів, що 

обумовлено специфікою їх функціонування. На сьогодні доля підприємств, 

що впроваджують псевдоінновації, залишається великою, а процес 

супроводжується накопиченням морально застарілого обладнання, при цьому 

значна частина фінансових ресурсів витрачається на підтримку його 
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робочого стану. Не менш важливим залишається фактор необхідності 

економії енергетичних ресурсів. Він стимулює підприємництво 

впроваджувати технологічні інновації. Якщо взяти до уваги екологізацію 

промислової політики, то це також вимагає специфічних інновацій. Слід 

відзначити, що іноземні інвестори в основному пропонують для українського 

виробника чорної металургії second-hond технології, які не викликають 

суттєвого впливу на технологічну еволюцію гірничо-металургійного 

комплексу в цілому [75]. 

Трансформація інноваційної політики України має ґрунтуватися на 

інноваційній стратегії підприємств, причому орієнтація повинна бути 

спрямована на освоєння базисних нововведень, які дозволяють 

переорієнтувати підприємство на нову технологічну та товарну структури 

виробництва і забезпечити конкурентоспроможність виробника на 

внутрішньому і зовнішньому ринках [75]. 

Використання запропонованих моделей на підприємствах гірничо-

металургійного комплексу дає підставу одержати результати ефективного 

відбору видів технологічної реструктуризації. Це питання є на сьогодні 

особливо актуальним, оскільки на внутрішньому ринку гірничо-

металургійного сектора фондового ринку поступово розвивається 

конкуренція серед національних інвесторів щодо придбання контрольного 

пакету акцій підприємств чорної металургії. Інвестиційний проект 

потенціального інвестора має бути оціненим, а помилки при прийнятті 

рішень не можуть мати зворотності. На підставі аналізу, який може бути 

проведений із використанням запропонованої моделі, можна провести 

економічну оцінку інновації та прийняти рішення щодо доцільності її 

практичного використання [75]. 

Не менш важливим залишається питання щодо джерел інновацій. 

Реалізація концепції державної промислової політики України на 

позитивному її рівні може бути забезпечена на основі взаємозв’язку 

промисловості із різними секторами науки та інституціональними 
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структурами в інноваційній сфері. Аналітичний огляд вказує на те, що на 

сьогодні більшість промислових підприємств, у тому числі й 

гірничодобувного та переробного комплексу, орієнтуються на 

внутрішньофірмову науку, яка має невисокий рівень наукового потенціалу і 

зосереджена на здійсненні прикладних розробок. У цьому зв’язку орієнтація 

такого типу є недоцільною. Аналіз показує, що саме базисні інновації 

створюють основу для переходу до нового технологічного стану 

підприємства, а тому значення академічних інститутів як джерел інновацій в 

Україні має зростати [75]. 

Механізм фінансування інноваційного розвитку повинен бути 

адекватний завданням і умовам глобалізації трансформаційної економіки. 

При цьому важливо забезпечити функціонально-цільову мобілізацію і 

концентрацію фінансових ресурсів у спеціальних фінансових фондах, що 

створюються на усіх рівнях цієї сфери [75]. 

З метою розширення експортного потенціалу потрібно забезпечити 

перехід на світові технологічні та економічні стандарти. Така орієнтація має 

стати у ранг пріоритетів національної інноваційної політики України. Отже, 

виникає необхідність розробки комплексної системи заходів, що будуть 

спрямовані на підтримку експортно орієнтованих виробництв, які 

намагаються перейти на міжнародні стандарти [75]. 

На сьогодні в Україні виникає необхідність створення спеціальних 

міжгалузевих інноваційних програм, складовою частиною яких має бути 

вирішення проблеми адаптації та впровадження іноземних технологій. Для 

вирішення цих питань доцільно розвивати інфраструктурний сектор 

трансферту технологій на основі формування галузевих і регіональних 

центрів розробки та передачі технологій [75]. 

Виникає також необхідність створення галузевого ринку промислової 

власності та галузевого центру інновацій чорної металургії, для чого в 

Україні існує реальна основа у вигляді галузевого науково-технічного 

потенціалу, висококваліфікованих співробітників, наявності дослідницько-
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експериментальної бази й т. ін. [75]. 

Отже, будь-яка інновація потребує матеріальних і фінансових ресурсів, 

самотужки підприємства не можуть відволікати значну їх кількість із 

поточної діяльності, тому виникає необхідність належної державної 

підтримки розвитку інноваційного процесу та його цільового державного 

регулювання. 

Для підвищення інноваційної активності підприємств необхідно 

враховувати чинники макро-, мезо- та мікрорівня, які безпосередньо або 

опосередковано впливають на доцільність дослідження інноваційного 

продукту, його розроблення та впровадження (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Чинники впливу на інноваційну активність вітчизняних підприємств 

Рівень впливу Чинники впливу 

Макрорівень 

- перспективи розвитку підприємств з урахуванням фактора 

ризику; 

- кон'юнктура ринку і прогноз її стану; 

- існуючий платоспроможний споживчий попит і тенденції його 

зміни; 

- інституційні вимоги міжнародних і вітчизняних організацій; 

- наявність інвестиційних ресурсів; 

- тенденції інноваційних змін загалом у світі; 

- зовнішнє середовище та прогноз його стану; 

- міграція фахівців високого рівня, науковців 

Мезорівень 

- інноваційний потенціал галузі та специфіка її діяльності; 

- ресурсні можливості близького середовища (споживачів, 

постачальників); 

- наявність конкурентів і методів їхньої інноваційної діяльності; 

- тенденції змін у ресурсоспоживанні та ресурсних можливостей 

середовища; 

- інноваційний потенціал конкурентних галузей 

Мікрорівень 

- усвідомлення потреби в інноваціях на підприємстві; 

- внутрішнє середовище підприємства та прогноз його стану; 

- екологізація інноваційної діяльності 

Джерело: побудовано автором 

 

Загальна класифікація проблем інноваційної діяльності надана на 
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рис. 1.6. Зазначені проблеми вкрай негативно впливають на інноваційний 

розвиток підприємств, деактивізуючи його, а також знижуючи рівень 

конкурентоспроможності підприємств. 

 

 

 

Рис. 1.6. Проблеми здійснення інноваційної діяльності в Україні 

Джерело: побудовано автором 

 

Автор [11] визначив основні чинники, що можуть негативно вплинути 

на економічну безпеку в інноваційній сфері: витіснення із внутрішнього 

ринку вітчизняних товарів імпортними, фізичне та моральне старіння 

основних фондів, вичерпність мінерально-сировинної бази, низька 

кваліфікація працівників, недосконале нормативно-правове забезпечення 

інноваційного розвитку. 

Певна недостатність бази державної політики протидії внутрішнім і 

зовнішнім викликам та загрозам, посилена внутрішніми політичними, 

економічними, правовими і соціальними протиріччями, вимагає перегляду 

стратегії національного розвитку з якнайширшим урахуванням у ній 

важливості забезпечення стабільного поступального розвитку економічних 

агентів первинної ланки економіки [169, с. 7]. 

Орієнтуючись та підтримуючи думку [31, с. 143; 36, с. 242; 116, с. 115; 
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120; 140; 150; 152], можна стверджувати, що Україна розвивається без 

суттєвого використання свого інноваційного потенціалу, а інноваційний 

процес є досить повільним. 

Зниження на сучасному етапі інноваційної активності пов’язане зі 

значним комерційним ризиком щодо інвестування інноваційної сфери, 

необхідністю вкладання значного обсягу інвестиційних ресурсів і тривалим 

терміном окупності, недосконалістю правового забезпечення науково-

технічної та інноваційної діяльності, специфікою внутрішнього ринку [37, 

с. 141]. 

Ми погоджуємося з думкою [121], що основною перепоною 

інноваційного розвитку економіки України є відсутність справжнього 

розуміння як у власників підприємств, так і в держави важливості та 

необхідності такого розвитку. 

Справа в тім, що в основному інноваційний розвиток – це лише 

актуально використовувана категорія, яка потребує практичного 

підтвердження своєї результативності, що відповідно буде рушієм до її 

активізації. Сьогодні, як і раніше, не спостерігається ані істотних 

технологічних проривів у вітчизняній економіці, ані ознак інтенсивного 

масового освоєння результатів досліджень і розробок [164, с. 16 ]. 

Джерела інновацій пов’язані передусім із науковими дослідженнями, а 

їхнє практичне використання – з розвитком виробництва і послуг. Але, як 

показує досвід, дуже важко докладно відокремити сферу досліджень від 

сфери розвитку та впровадження. Що стосується сфери досліджень, то її 

основною метою є поглиблення теоретичних знань.  

На відміну від сфери досліджень, сфера практичного впровадження 

являє собою практичне джерело проектів нових продуктів, технологій або 

методів організації, безпосередньо пов’язаних з їх комерційним 

застосуванням. 

У зв’язку з цим, з метою ефективного управління інноваціями фахівці 

виокремлюють три принципові типи інноваційних процесів (табл. 1.4). 
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Таблиця 1.4 

Характеристика типів інноваційних процесів 

Тип 

інновацій 

Ймовірність 

технічного 

успіху 

Час реалізації 

Потенційна 

конкуренто-

спроможність 

Тривалість 

досягнутої 

конкурентної 

переваги 

Прибуткові 
Дуже висока, 

зазвичай 40-80% 

Короткий 

період, зазвичай 

від 6 до 24 

місяців 

Помірна, але 

скерована на 

потребу 

Коротка, зазвичай 

знаходить 

послідовників 

Радикальні 

На початкових 

стадіях помірна, 

зазвичай 20-40% 

Середній період, 

зазвичай від 2 до 

7 років 

Велика 

Довга, часто 

охороняється 

патентами 

Фундамен-

тальні 

На початкових 

стадіях важко 

визначити, 

залежна від 

концепції 

інновацій 

Тривалий 

період, зазвичай 

від 4 до 10 років 

Велика 

Довга, часто 

охороняється 

патентами 

Джерело: побудовано за [174, с. 87] 

 

Дослідження кількості наукових і науково-технічних робіт за 2005-2014 

рр. (табл. 1.5) дало можливість зробити висновок про зменшення кількості 

таких робіт за останні 9 років на третину: з 2005 р. по 2010 р. – на 19,6% та з 

2010 р. по 2014 р. – на 17,3%. 

Таблиця 1.5 

Кількість виконаних наукових і науково-технічних робіт за 2005-2014 рр. 

Показник, тис. од. 2005 рік 2010 рік 2013 рік 2014 рік 

1 2 3 4 5 

Усього робіт 63,9 52 47,9 43 

Зі створення нових видів виробів: 6,3 6,2 5,6 4,6 

з них         

зі створення нових видів техніки 3,8 2,3 2,1 1,8 

роботи, в яких використано винаходи 0,8 1,1 1,1 1,1 

Зі створення нових видів технологій: 5,4 5,7 5 3,2 

з них ресурсозберігаючих 2,2 2,5 2,2 1,4 

Зі створення нових видів матеріалів 1,1 1,4 1,2 1,1 

Зі створення нових сортів рослин, порід тварин 0,7 0,7 0,7 2,2 

Зі створення нових методів, теорій 5,4 7,7 7,6 7,5 

Інші роботи 45 30,3 27,8 24,4 
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Продовження табл. 1.5 
1 2 3 4 5 

У % до загальної кількості 

Зі створення нових видів виробів: 9,9 11,9 11,7 10,7 

з них   0,0 0,0 0,0 

зі створення нових видів техніки: 5,9 4,4 4,4 4,2 

роботи, в яких використано винаходи 1,3 2,1 2,3 2,6 

Зі створення нових видів технологій: 8,5 11,0 10,4 7,4 

з них ресурсозберігаючих 3,4 4,8 4,6 3,3 

Зі створення нових видів матеріалів 1,7 2,7 2,5 2,6 

Зі створення нових сортів рослин, порід тварин 1,1 1,3 1,5 5,1 

Зі створення нових методів, теорій 8,5 14,8 15,9 17,4 

Інші роботи 70,4 58,3 58,0 56,7 

Джерело: [112] 
 

Протягом 2010-2014 рр. науковими організаціями України виконано 

206,8 тис. од. робіт, а в останньому році – 43 тис. од., що практично на 5 тис. 

од. менше від 2013 р., що є відносно різким скороченням за рік, так як у 2013 

році по відношенню до 2010 року зменшення кількості має показник 4,1 тис. 

од. 

Варто відзначити, що кількість виконаних наукових і науково-

технічних робіт за аналізований період зі створення нових сортів рослин та 

порід тварин хоч і є відносно незначною, але має позитивну динаміку. 

Переважна кількість, окрім інших робіт, у 2014 р. спрямована на 

створення нових методів і теорій (7,5 тис. од. або 17,4% від загальної 

кількості). Створення нових видів виробів у цьому році складає 10,7%, нових 

видів технологій – 7,4%, з яких 3,4% до загальної кількості є 

ресурсозберігаючими), а нових сортів рослин і порід тварин – 5,1%. 

Структура джерел фінансування витрат на виконання наукових і 

науково-технічних робіт (табл. 1.6) свідчить, що вказані роботи 

фінансуються на 40% за рахунок коштів бюджету країни, на 20% за рахунок 

коштів підприємств, організацій України, на 20% за рахунок коштів 

іноземних держав, вдвічі збільшилася сума фінансування за рахунок власних 

коштів. 
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Таблиця 1.6 

Джерела фінансування витрат на виконання наукових  

і науково-технічних робіт 

Показник, тис. грн. 2010 рік 2013 рік 2014 рік 

Усього 8995893,9 11161064,4 10320328 

Кошти бюджету: 3750968,6 4826809,3 4088390,6 

у тому числі державного бюджету 3704338,6 4762058,6 4021539,9 

Кошти фондів спеціального призначення 48303,6 20645,2 20687,8 

Власні кошти 872033,7 1466605,9 1927807,3 

Кошти замовників:    

підприємств, організацій України 1961174,5 2306564,7 2152435,2 

іноземних держав 2315863,6 2411500,5 2043013,1 

кошти інших джерел 47549,9 128938,8 87993,9 

Джерело: [112] 

 

Обсяг наукових і науково-технічних робіт, виконаних власними силами 

наукових організацій, за видами робіт представлено в табл. 1.7. 

Таблиця 1.7 

Обсяг наукових і науково-технічних робіт, виконаних власними 

силами наукових організацій, за видами робіт 

Роки 
Усього, тис. 

грн. 

У тому числі 

фундаментальні 

дослідження  

прикладні 

дослідження  

науково- 

технічні 

розробки 

науково- 

технічні 

послуги 

2005 4818580,9 902182,2 708857,4 2406860 800680,9 

2010 9867092,4 2188425,1 1617115 5037009 1024543 

2013 11781106,5 2695448 2087755 5772843 1225060 

2014 10950679,9 2475238,9 1910158 5341471 1223812 

Джерело: [112] 

 

Проведений аналіз даних табл. 1.7 дає можливість стверджувати, що 

наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами наукових 

організацій, здійснюються на 50% на науково-технічні розробки, на 20% − на 

фундаментальні дослідження, на більш ніж 15% – на  прикладні дослідження. 

Фінансування витрат на виконання наукових і науково-технічних робіт 
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за галузями наук представлено в табл. 1.8. 

Таблиця 1.8 

Фінансування витрат на виконання наукових і науково-технічних 

робіт за галузями наук 

Галузі наук 2005 рік 2010 рік 2013 рік 2014 рік 

Природничі науки 1274464,1 2723293,4 3466848 3236451,6 

Технічні науки 3428314,8 5182026,5 6435096,6 5949978,1 

Гуманітарні науки 41389,9 134354,4 195123,6 192846,7 

Суспільні науки 182215,7 463919,6 575713 488523,1 

Наукові організації, що мають 

багатогалузевий профіль 
234015,3 492300 488283,2 452528,4 

Усього, тис. грн. 5160399,8 8995893,9 11161064,4 10320327,9 

Джерело: [112] 

 

Більше половини витрат на виконання наукових і науково-технічних 

робіт здійснюється в галузі технічних наук, біля третини – в галузі 

природничих наук. 

За останні сім років фінансування витрат на виконання наукових і 

науково-технічних робіт збільшилось удвічі (табл. 1.9), в основному в 

державному секторі та секторі вищої освіти, при цьому у підприємницькому 

секторі такі роботи фінансуються у більш значній мірі. 

Таблиця 1.9 

Фінансування витрат на виконання наукових і науково-технічних 

робіт за секторами діяльності 

Сектори діяльності 2005 рік 2010 рік 2013 рік 2014 рік 

Усього, тис. грн. 5160399,8 8995893,9 11161064,4 10320327,9 

Державний сектор 1556935,1 3274433,9 4305444,3 3905861,2 

Підприємницький сектор 3359716,8 5156185,7 6167562,5 5820171,2 

Сектор вищої освіти 243747,9 565054,2 688057,6 594295,5 

Приватний неприбутковий сектор - 220,1 - - 

Джерело: [112] 

 

Інноваційна активність підприємств України за видами економічної 

діяльності протягом останніх трьох років (2012-2014 рр.) представлена в 

табл. 1.10. 
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Таблиця 1.10 

Інноваційна активність підприємств України за видами економічної 

діяльності за 2012-2014 роки 

Види економічної 

діяльності 

Загальна 

кількість 

обстеж. 

підпр. 

У тому числі 

П-ва з 

іннов. 

актив-

ністю 

з них 

Неін-

новац. 

актив. 

п-ва  

П-ва з 

техно-

логіч. 

іннов. 

з них П-ва 

тільки з 

мар-

кетинг. 

та орг. 

іннов. 

П-ва з 

про-

дукт. 

іннов. 

П-ва з 

проце-

сов. 

іннов. 

П-ва з 

прод. і 

проц. 

іннов. 

П-ва з 

перер-

ваною 

іннов. 

діяльн. 

Промисловість 16557 3779 2342 460 625 1094 163 1437 12778 

Добувна 

промисловість 
650 87 55 3 27 17 8 32 563 

Переробна 

промисловість 
14659 3544 2177 452 518 1064 143 1367 11115 

Виробництво та 

розподілення 

електроенергії, 

газу і води 

1248 148 110 4 80 14 11 38 1100 

Послуги 19798 3861 1236 116 618 435 68 2625 15937 

Оптова торгівля і 

посередництво в 

оптовій торгівлі 

10799 2223 499 47 306 124 23 1723 8577 

Діяльність 

транспорту та 

зв’язку 

4998 686 289 32 181 65 11 397 4312 

Фінансова 

діяльність 
865 221 73 6 20 46 1 148 644 

Діяльність у сфері 

інформатизації, 

інжинірингу, 

геології та геодезії, 

технічні 

випробування та 

дослідження 

3136 731 374 32 110 200 33 357 2405 

Всього по Україні 36355 7640 3578 576 1242 1529 230 4062 28715 

Джерело: [112] 

 

Розподіл інноваційних підприємств України за видами економічної 

діяльності протягом 2012-2014 років представлений у вигляді діаграми 

(рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Розподіл інноваційних підприємств України за видами 

економічної діяльності протягом 2012-2014 років 

Джерело: [112] 

 

Відповідно даним рисунка, найбільша інноваційна активність 

спостерігається в переробній промисловості (практично половина 

інноваційних підприємств). 

Розподіл обсягу витрат на технологічні інновації за видами витрат і 

видами економічної діяльності за 2014 рік (у відсотках до загального обсягу 

витрат на технологічні інновації) представлений у табл. 1.11. 

Таблиця 1.11 

Розподіл обсягу фінансових витрат на технологічні інновації за видами 

витрат і видами економічної діяльності за 2014 рік  

Види економічної діяльності 

Відсоток інноваційних витрат, % 

Внутрішні 

НДР 

Зовнішні 

НДР 

Придбання 

машин, 

обладнання 

та програм. 

забезпеч. 

Придбання 

зовнішніх 

знань 

1 2 3 4 5 

Промисловість 14,9 3,9 78,7 2,6 

Добувна промисловість 15,0 27,2 56,0 1,9 

Переробна промисловість 14,9 2,5 80,1 2,6 
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Продовження табл. 1.11 
1 2 3 4 5 

Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 
14,8 14,6 68,7 1,9 

Послуги 2,3 3,1 72,1 22,5 

Оптова торгівля і посередництво в 

оптовій торгівлі 
1,9 1,7 94,1 2,2 

Діяльність транспорту і зв’язку 0,3 2,5 61,9 35,3 

Фінансова діяльність 2,4 0,9 91,5 5,2 

Діяльність у сфері інформатизації, 

інжинірингу, геології та геодезії, 

технічні випробування і 

дослідження 

33,4 26,9 38,8 0,9 

Всього по Україні 10,1 3,6 76,2 10,1 

Джерело: [112] 

 

Один з основних напрямів інноваційної діяльності підприємств 

України полягає, насамперед, у придбанні машин, обладнання та 

програмного забезпечення для виробництва нових або значно поліпшених 

продуктів і послуг, про що повідомили майже три чверті підприємств із 

технологічними інноваціями. Досить вагома частка підприємств проводить 

навчання і підготовку персоналу для розроблення та впровадження ними 

нових або значно вдосконалених продуктів і процесів, здійснює ринкове 

запровадження інноваційних продуктів і послуг, включаючи ринкове 

дослідження і проведення рекламної кампанії, здійснює процедури і технічну 

підготовку до запровадження нових або значно вдосконалених продуктів і 

процесів, які ще не були ніде представлені, виконує науково-дослідні роботи 

(НДР) тощо. 

Розподіл підприємств України з технологічними інноваціями за 

напрямами інноваційної діяльності представлено на рис. 1.8. 

Щодо напрямів інноваційної діяльності підприємств України, то майже 

три чверті підприємств із технологічними інноваціями придбали машини, 

обладнання та програмне забезпечення для виробництва нових або значно 

поліпшених продуктів і послуг. 

Понад чверть із них здійснювали діяльність для запровадження нових 
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Рис. 1.8. Розподіл підприємств України з технологічними інноваціями 

за напрямами інноваційної діяльності у відсотках станом на 2014 рік 

Джерело: [112] 

 

або суттєво вдосконалених продуктів і процесів, таку як: техніко-економічне 

обґрунтування, тестування, розробка програмного забезпечення для 

поточних потреб, технічне оснащення, організація виробництва і т. ін. Кожне 

п’яте підприємство проводило навчання та підготовку персоналу для 

розроблення і впровадження ними нових або значно вдосконалених 

продуктів і процесів. 

У 2014 році наукоємність економіки (частка витрат на виконання 

наукових досліджень і розробок у ВВП – інтенсивність R&D) 28 країн 

Європейської співдружності (ЄС-28) досягла 2,0%, що нижче за цільове 

значення 3%, визначене Ліссабонською стратегією, але яке все ще 

залишається метою на наступні 6 років як одна з п'яти ключових цілей 

європейської стратегії до 2020 року.  

При цьому інтенсивність R&D у ЄС-28 була значно нижчою, ніж в 

Японії, Південній Кореї і Сполучених Штатах (відповідно 3,45 %, 3,36 % і 

2,79 %), але вищою, ніж у Китаї (1,47%).  

Вищою за 3% інтенсивність R&D серед держав ЄС-28 була лише у 

Фінляндії (3,87%), Швеції (3,42%) і Данії (3,06%), а Німеччина, Австрія, 
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Франція і Словенія, хоча не досягли мети 3%, частка витрат на дослідження і 

розробки в них була вищою за середню у країнах Європи – 28 (відповідно 

2,82%, 2,76%, 2,26%, 2,11%). У свою чергу, в 2014 році інтенсивність R&D 

України становила 0,73%, що відповідає рівню Хорватії і вище рівня 

Словаччини, Мальти, Латвії, Болгарії, Кіпру та Румунії 2013 року. 

У період з 2009 по 2014 роки витрати на виконання наукових 

досліджень і розробок (витрати R&D) в країнах ЄС-28 збільшувалися в 

середньому на 3,1% на рік і досягли 246 млрд. євро у 2014 році. Німеччина, 

Франція, Італія та Великобританія загалом склали більше половини всіх 

витрат R&D 28 країн Європейської співдружності. 

Загальні світові витрати на інноваційну діяльність за останні три роки 

(2012-2014 роки) представлені у табл. 1.12. 

Таблиця 1.12 

Світові валові витрати на інноваційну діяльність за 2012-2014 роки 

Країни світу 

2012 рік 2013 рік 2014 рік 

ВВІД, 

млрд. $ 

Частка 

R&D у 

ВВП, % 

ВВІД, 

млрд. $ 

Частка 

R&D у 

ВВП, % 

ВВІД, 

млрд. $ 

Частка 

R&D у 

ВВП, % 

Країни Америки 473,7 2,3 491,8 2,3 505,6 2,3 

США 415,1 2,8 427,2 2,8 436,0 2,8 

Країни Азії 429,9 1,8 473,5 1,9 514,4 1,9 

Японія 148,3 3,4 152,1 3,5 157,6 3,5 

Китай 149,3 1,5 174,9 1,6 198,9 1,6 

Індія 32,5 0,8 38,0 0,8 41,3 0,8 

Країни Європи 310,5 1,9 326,7 1,9 338,1 2,0 

Решта світу 37,8 1,0 41,4 1,1 44,5 1,1 

Всього 1251,9 2,0 1333,4 2,0 1402,6 2,0 

Джерело: [112] 

 

Питома вага обсягу виконаних науково-технічних робіт у валовому 

внутрішньому продукті в країнах СНД за останні десять років (2005-

2014 роки) представлена в табл. 1.13. 
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Таблиця 1.13 

Питома вага обсягу виконаних науково-технічних робіт 

у ВВП країн СНД за 2005-2014 роки  

Країни СНД 
Питома вага науково-технічних робіт по роках, % 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Азербайджан 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Білорусь 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 

Вірменія 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

Казахстан 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

Киргизстан 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 

Молдова 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 

Російська Федерація 1,4 1,5 1,9 1,2 1,2 1,3 1,2 1,7 1,3 1,2 

Таджикистан 0,05 0,06 0,06 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Україна 1,11 1,24 1,19 1,13 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 

Джерело: [112] 
 

Питома вага витрат на виконання наукових і науково-технічних робіт у 

валовому внутрішньому продукті країн Європейської співдружності (ЄС-28) 

за останні десять років (2005-2014 роки) також представлена в табличному 

вигляді (табл. 1.14). 

Таблиця 1.14 

Питома вага обсягу виконаних науково-технічних робіт 

у ВВП країн ЄС-28 за 2005-2014 роки 

Країни ЄС-28 
Питома вага науково-технічних робіт по роках, % 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЄС-28 1,86 1,87 1,86 1,82 1,82 1,85 1,85 0,92 2,01 2,00 

Болгарія 0,47 0,49 0,50 0,50 0,46 0,46 0,45 0,47 0,53 0,60 

Естонія 0,71 0,72 0,77 0,86 0,93 1,13 1,1 1,29 1,42 1,62 

Іспанія 0,91 0,99 1,05 1,06 1,12 1,20 1,27 1,35 1,38 1,39 

Латвія 0,41 0,42 0,38 0,42 0,56 0,70 0,59 0,61 0,46 0,60 

Литва 0,67 0,66 0,67 0,75 0,75 0,79 0,81 0,8 0,84 0,79 
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Продовження табл. 1.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Німеччина 2,46 2,49 2,52 2,49 2,49 2,53 2,53 2,68 2,82 2,82 

Польща 0,62 0,56 0,54 0,56 0,57 0,56 0,57 0,6 0,68 0,74 

Румунія 0,39 0,38 0,39 0,39 0,41 0,45 0,52 0,58 0,47 0,47 

Словаччина 0,63 0,57 0,58 0,51 0,51 0,49 0,46 0,47 0,48 0,63 

Угорщина 0,92 1,00 0,93 0,88 0,95 1,00 0,97 1,00 1,15 1,16 

Чеська Республіка 1,20 1,20 1,25 1,25 1,41 1,55 1,54 1,47 1,53 1,56 

Україна 0,98 0,95 1,06 1,03 0,99 0,91 0,86 0,84 0,86 0,83 
 

Джерело: [112] 

 

Питома вага обсягу виконаних науково-технічних робіт у ВВП України 

у порівнянні з країнами СНД у 2014 році є відносно великою (0,8%), але 

навряд чи можна говорити про інноваційну активність та її забезпечення в 

Україні. Якщо порівнювати інноваційний розвиток у країнах ЄС та в Україні, 

то можна стверджувати, що інноваційна діяльність потребує подальшого 

збільшення фінансування для забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки.   

На державному рівні повинні максимально повно використовуватися 

всі важелі та стимули активізації інноваційно-інвестиційного процесу, 

створюватися сприятливі умови для сталого розвитку національних 

підприємств і збільшення частки їх власних накопичень, проводитися заходи 

з підвищення зацікавленості підприємств та організацій в активізації 

інноваційно-інвестиційних процесів і створюватися можливості їх 

фінансового забезпечення [84]. 

У цих умовах для України опора на інновації є єдиним можливим 

шляхом, який дозволить забезпечити сталий розвиток і входження на рівних 

до світового товариства цивілізованих країн. З вищенаведеного зрозуміло, 

що реалії сьогодення вимагають від керівництва підприємств і організацій. 

Кожному суб'єкту господарювання необхідно знати й розуміти теоретичні 

основи, закономірності процесу формування, структуру, джерела зростання, 
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методи оцінки й напрями ефективного використання інноваційного 

потенціалу. Вільне володіння цими питаннями дасть змогу їм об'єктивно 

оцінювати свої можливості, розробляти нові напрями інноваційної 

діяльності, формувати ефективну стратегію інноваційного розвитку. 

 

 

1.3. Інфраструктурне забезпечення регулювання галузевого 

інноваційного розвитку 

 

Провівши у попередніх параграфах аналіз теоретичних науково-

методичних надбань економічної науки в галузі інноваційного та 

інвестиційного розвитку, було визначено та обґрунтовано суть, основні 

поняття та складові державного регулювання як механізму забезпечення 

розвитку суб’єкта господарювання; роль і місце державної політики в 

розробці нормативно-правової бази інноваційного розвитку залізорудної 

галузі України. 

Актуальною проблемою сучасної економіки України є утвердження 

інноваційної моделі її розвитку. Немає жодного сумніву в тому, що це 

можливо лише за умови формування в країні повноцінного ринку інновацій. 

Про це свідчить і практика: ринок здатний створити передумови 

взаємозалежності між такими соціально-економічними явищами, як 

ринковий попит, розвиток виробництва і здатність промисловості оперативно 

реагувати на інновації. За оцінками ряду вітчизняних науковців, реалізація 

такого пріоритетного напряму, як формування ринку інновацій, можлива 

лише при задіяні внутрішньої мотивації виробників до створення 

високоефективної техніки [142, с. 27-28]. Проте, за нашими оцінками, й цього 

замало.  

У цьому зв’язку, у роботі А. М. Стельмащук [155, с. 69] пропонується 

взяти за основу розробку наступних ключових напрямів такого 

вдосконалення, яка повинна мати: 
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– законодавчу регламентацію державної політики забезпечення 

інноваційного розвитку залізорудної галузі з урахуванням забезпеченості 

його інвестиційної безпеки; 

– зміцнення єдиноначальності по ієрархічній вертикалі; 

− законодавче і нормативне закріплення за першими особами певних 

ступенів свободи при виборі адекватних реакцій на конкретні загрози і лиха; 

– інформатизацію управління безпекою, яка забезпечує на владних 

вертикалях безперервний об'єктивний аналіз інноваційної та інвестиційної 

безпеки залізорудної галузі, а для перших осіб – інформаційну підтримку 

управлінських рішень; 

– державну підтримку і контроль за процесами і результатами 

забезпечення безпеки інвестицій. 

Розглядаючи стратегію зміцнення економічного захисту інноваційного 

розвитку залізорудної галузі з позиції системного підходу на його місце у 

системі безпеки держави Т. Васильців [22, с. 40] виділяє основні функції 

державної політики, які полягають у наступному: 

- захист інтересів суб’єктів господарювання залізорудної галузі; 

- сталий соціально-економічний розвиток суб’єкта господарювання; 

- структурно збалансований розвиток національної економіки. 

При цьому, з огляду наукових праць Т. Васильціва [22, с. 40-41; 169, 

с. 215] серед основних стратегічних проблем, на які повинні спрямовуватися 

заходи щодо забезпечення інноваційної та інвестиційної безпеки залізорудної 

галузі в Україні, можна виокремити такі: 

- критично низьке значення показника рівня сприятливості 

економічного та правового забезпечення інноваційного розвитку; 

- низькі значення показників оцінки більшості функціональних 

складових оцінки інноваційної й інвестиційної безпеки процесів інтеграції 

залізорудної галузі, що мають вплив на інноваційний розвиток,  

- негативний фінансовий стан, незадовільні показники ефективності 

виробничо-економічної діяльності підприємств залізорудної галузі та 
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нераціональне використання ними ресурсного потенціалу; 

- низький рівень інноваційної активності та як наслідок 

конкурентоспроможності галузі. 

Забезпечення безпеки інноваційного розвитку в умовах сучасних 

інтеграційних процесів національної економіки, цілі функціонування якої 

полягають у своєчасному виявленні та запобіганні небезпек і загроз, 

забезпеченні гарантій у досягненні поставлених цілей, при цьому, вичерпна 

реалізація цілей державної політики можлива, як це показано у роботі 

О. Череп, З. Урусової, А. Урусова [65, с. 329], лише на основі вирішення 

сформованого комплексу завдань, спрямованих на “виявлення реальних і 

прогнозування потенційних небезпек і загроз, знаходження способів їх 

запобігання, ослаблення або ліквідації наслідків їх дії, аналіз сил і засобів, 

необхідних для забезпечення безпеки підприємства та деякі інші.  

Принципи, впровадження яких у систему безпеки національної 

економіки підвищить її ефективність, є системність, своєчасність, 

безперервність, плановість. 

В процесі дослідження та опрацювання багатьох джерел ми дійшли 

висновку, що основними орієнтирами державного регулювання 

інноваційного розвитку є побудування її ефективної інфраструктури, яка має 

відповідати сучасним вимогам, пов’язаних з посиленням інтеграційних 

процесів в світі (рис. 1.9). 

Як показано на рисунку, директивними або основними орієнтирами для 

формування ефективної державної інноваційної політики є об’єктивна та 

ефективна нормативно-правова база, яка виступає ключовим аспектом в 

процесі державного регулювання інноваційного розвитку.  

Нормативно-правове регулювання інноваційного розвитку залізорудної галузі [48, 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 105, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 

163, 134, 135] є досить значним.  

На даний час законодавча база з регулювання та розвитку 

інноваційної діяльності в Україні базується на Конституції України і 
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Рис.1.9. Головні пріоритети інфраструктури державного регулювання 

інноваційного розвитку в контексті світових інтеграційних процесів 

Джерело: побудовано автором 

 

налічує майже вісімдесят різноманітних законодавчих документів. 

До основних нормативно-правових документів України з 

регулювання діяльності у даній сфері відносять Закони України «Про 

інноваційну діяльність» [55], «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

[57], «Про наукову і науково-технічну експертизу» [58], «Про спеціальний 

режим інноваційної діяльності технологічних парків» [64]. Проведемо 

аналіз вищенаведених нормативно-правових документів України: 

1. Закон України «Про інноваційну діяльність», у якому говориться, 

що основними принципами державної економічної політики є: 

«…орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України» [55]. 

У законі дається наступне визначення: «…інноваційне підприємство  

(інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-

інкубатор тощо) – це підприємство (об'єднання підприємств), що 
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розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і/або продукцію чи 

послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його 

загального обсягу продукції і/або послуг». 

У машинобудівному комплексах такі підприємства майже відсутні, 

однак, практично всі вони займаються виробництвом інноваційної 

продукції, використовують окремі інноваційні заходи, впроваджують 

інноваційні та виробничі технології; частка інноваційної діяльності у 

загальному обсязі на підприємствах МБК та ГМК складає 5-15%. 

У Концепції розвитку національної інноваційної системи [144] 

підприємства з виробництвом новітньої продукції менше 70% віднесені до 

інноваційно активних. 

У Державній цільовій економічній програмі «Створення в Україні 

інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки [131] передбачено 

«…підвищити не менш, як на 5% інноваційну активність промислових 

підприємств». 

Однак, аналіз статистичних даних за останні роки дозволив дійти 

висновку про стабільно повільне зростання інноваційної активності 

промислових підприємств. Тільки за останні 2 роки частка інноваційно 

активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств у 

цілому в Україні збільшилася до 14,2% на противагу 11,2% у 2006-2007 

роках, хоча у 2005 році вона складала лише 8,2%. 

Таким чином, розвиток діяльності інноваційно активних 

підприємств, а також перетворення виробничих підприємств залізорудної 

галузі України в статус тих, що ведуть інноваційну діяльність повільно, 

але поступово, здійснюється. Тому велику роль у продовженні такої 

позитивної тенденції є наявність державної підтримки та відповідних 

програм, законів та інших механізмів державного регулювання 

інноваційної діяльності. Здебільшого, підприємства, які започатковують 

інноваційну діяльність, більшою мірою розраховують на власні сили або 

залучення зовнішніх інвестицій, нерідко це є закордонні інвестиційно-
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інноваційні проекти. 

Також важливим є процес контролю з боку держави за виконанням 

різних законодавчих норм, правил і програм. Інноваційно-активні 

підприємства повинні відчувати всебічну підтримку на державному рівні, 

оскільки розвиток інноваційної діяльності в Україні – це запорука 

стабільної конкурентоспроможності вітчизняної продукції як на 

внутрішньому ринку держави, так і за її межами. 

Закон України «Про інноваційну діяльність» спрямований на 

забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інноваційної 

діяльності незалежно від форм власності, а також на ефективне 

інвестування в економіку України, розвитку міжнародного економічного 

співробітництва та інтеграції [55]. 

Він дозволяє визначити правові, економічні та соціальні умови 

інноваційної діяльності. Одним із вагомих факторів стимулювання у 

відповідності з цим законом є надання пільгового кредитування, яке , у 

свою чергу, дає можливість отримати до 50% безготівково кредитування. 

Це досить суттєва норма, оскільки залізорудні підприємства, які 

започатковують на своєму виробництві інноваційні процеси або зміни , 

досить рідко розглядають запозичення кредитних коштів як фінансові 

ресурси. Такому стану речей сприяли й кризові явища в економіці та 

банківській сфері. Тому, якщо з боку держави стає можливою підтримка 

кредитування інноваційних проектів – це важливий крок до успішного 

використання ще одного виду отримання фінансових інвестицій. 

Але водночас Закон України «Про інноваційну діяльність» з часом 

втрачає свою ефективність. Це обумовлено тим, що протягом дії цього 

закону було скасовано ряд досить важливих норм. 

Наприклад, було скасовано норму відносно надання державного 

страхування інноваційних проектів, і в 2005 році згідно із законом України 

№ 2505-ІV від 25.03.2005 р. була скасована норма щодо надання пільг із 

розмитнення деяких видів товарів протягом терміну дії свідоцтва про 
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державну реєстрацію проекту. 

Тому важливим є недопущення прийняття нових законів і коригувань 

існуючих, які обмежують підтримку та важелі державного регулювання 

інноваційної діяльності в країні [73]. 

2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

основною метою якого є забезпечення розвитку усіх сфер суспільного 

життя, завдяки створенню сприятливих умов для підвищення ефективності 

наукових досліджень і їх використання [57]. 

Розмір фінансування наукової діяльності за цим законом повинен 

складати 1,7% від загального ВВП, але протягом терміну його дії він 

навіть не досягає рівня 1% і складає 0,8%-0,9%, що свідчить про 

невиконання норм законодавства в даній сфері у повному обсязі [73]. 

Підтримка державою наукових розробок і науково-дослідної 

діяльності є дуже важливим фактором в успішному інноваційному 

розвитку, тому потрібно тримати це завдання на великому пріоритеті. 

Якщо ж науково-дослідні організації та підприємства, на яких є підрозділи 

НДР, не будуть відчувати підтримку з боку держави, вони будуть шукати 

інші шляхи фінансування своєї діяльності, наприклад, у закордонних 

спонсорів, що в кінцевому випадку призведе до відтоку наукових розробок 

і патентів до інших держав. 

3. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу». 

Цей закон дозволяє визначити правові, організаційні і фінансові 

основи експертної діяльності в науково-технічній сфері, а також загальні 

основи і принципи регулювання суспільних відносин у галузі організації та 

проведення наукової і науково-технічної експертизи з метою забезпечення 

наукового обґрунтування структури і змісту пріоритетних напрямів 

розвитку науки і техніки, наукових, науково-технічних, соціально-

економічних, екологічних програм і проектів, визначення напрямів 

науково-технічної діяльності, аналізу та оцінки ефективності використання 

науково-технічного потенціалу, результатів досліджень [58]. 
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Згідно зі статтею 31 Закону України [58], проведення науково-

технічної експертизи фінансується за рахунок коштів державного 

бюджету. Однак, враховуючи фінансову нестабільність країни протягом 

останніх років, можна стверджувати, що фінансові можливості держави 

обмежені й недостатні для забезпечення фінансування у повному обсязі, 

тому не всі підприємства, які потребують державної підтримки, можуть її 

отримати. Таким чином, було розроблено Державний реєстр наукових 

установ, яким надається державна підтримка, що детально викладено у 

статті 12 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

№ 1977-ХІІ від 13.12.1991 р. (редакція від 06.01.2011 р.) [57] 

4. Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності 

технологічних парків» № 991-ХIV від 16.07.1999 р. (редакція від 

01.01.2011 р.) [64]. 

Цей закон визначає економіко-правові засади впровадження і 

функціонування режиму інноваційної діяльності 15 технологічних парків: 

«Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна 

техніка» (м. Київ), «Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона» 

(м. Київ), «Інститут монокристалів» (м. Харків), «Вуглемаш» (м. Донецьк), 

«Інститут технічної теплофізики» (м. Київ), «Київська політехніка» 

(м. Київ), «Інтелектуальні інформаційні технології» (м. Київ), 

«Укрінфотех» (м. Київ), «Агротехнопарк» (м. Київ), «Еко-Україна» 

(м. Донецьк), «Наукові і навчальні прилади» (м. Суми), «Текстиль» 

(м. Херсон), «Ресурси Донбасу» (м. Донецьк), «Український 

мікробіологічний центр синтезу та новітніх технологій» (УМБІЦЕНТ) 

(м. Одеса), «Яворів» (Львівська область)» [73]. 

У відповідності зі статтею 7 цього закону, для реалізації проектів 

технологічних парків технологічним паркам, їх учасникам і спільним 

підприємствам, що виконують проекти технологічних парків, державою 

надаються цільові субсидії у вигляді сум ввізного мита, що нараховуються 

згідно з митним законодавством України, при ввезенні в Україну для 
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реалізації проектів технологічних парків нового устаткування, обладнання 

та комплектуючих, а також матеріалів, які не виробляються в країні. Суми 

ввізного мита зараховують на спеціальні рахунки технологічних парків, їх 

учасників і спільних підприємств (на рахунки виконавців проектів 

технологічних парків зараховуються 50% суми ввізного мита, а решта 

50%  – на спеціальний рахунок керівного органу відповідного 

технологічного парку) [64]. 

У статті 5 йдеться про те, що підставою для відкриття спеціальних 

рахунків технологічних парків учасників і спільних підприємств та 

запровадження спеціального режиму інноваційної діяльності є свідоцтво 

про державну реєстрацію проекту технологічного парку, яке видається на 

строк реалізації цього проекту, але не більш як на п'ять років, і є підставою 

для запровадження спеціального режиму інноваційної діяльності та 

відкриття спеціальних рахунків технологічних парків, їх учасників і 

спільних підприємств [64]. 

Але у зв’язку з тим, що одержання такого свідоцтва довготривала і 

досить складна процедура, зацікавленість і можливість отримання 

підтримки з боку держави з кожним роком все більше зменшується. 

Таким чином, за останні 12 років у сукупному обсязі інноваційних 

витрат частка бюджетного фінансування не перевищує рівня 5%. 

Також найбільш вагомим на теперішній час є, окрім Закону України 

«Про інноваційну діяльність», розпорядження «Про схвалення Концепції 

розвитку національної інноваційної системи», Закон України «Про 

ратифікацію Заяви про членство України в Міжнародній європейській 

інноваційній науково-технічній програмі «EUREKA» [55, 144, 62]. 

Таким чином, із вище викладеного можна зробити висновок, що на 

сьогодні у нормативно-правовому регулюванні інноваційної діяльності 

України спостерігається ряд суперечностей і недоліків. Також 

простежується невідповідність вказаного фактичного виконання деяких 

норм і зобов’язань, пов’язаних із фінансуванням інноваційної діяльності з 
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боку держави, яка обумовлена, в першу чергу, економічною кризою і 

достатньо високою вартістю кредитних засобів [73]. 

На порядку денному створення Національного реєстру інноваційних 

проектів. Міністерство освіти і науки України має підготувати необхідні для 

реалізації цієї ідеї підзаконні акти. Названий реєстр створюватиме 

передумови для забезпечення гласності та рівних умов для всіх учасників 

інноваційного процесу, починаючи з виникнення інноваційної ідеї та 

закінчуючи впровадженням нової продукції на ринку товарів і послуг. Із 

застосуванням його можливостей держава може забезпечити надійний 

контроль за ходом витрачання передбачених програмами інноваційного 

розвитку коштів Державного бюджету, стане надійною перешкодою їх 

нецільового використання. Важливо підготувати також нормативно-правову 

базу для створення і діяльності спеціального органу, який би реєстрував 

названі проекти. Варто підкреслити, що відсутність такої структури суттєво 

гальмує інноваційну діяльність у сфері промисловості [73]. 

Реалізація інноваційної моделі розвитку економіки передбачає високий 

рівень інформатизації суспільних та економічних процесів. Разом з тим 

розроблені на основі Закону України «Про Національну програму 

інформатизації» [59] заходи гальмуються через надзвичайно низький рівень 

комп’ютеризації в державі. 

У зв’язку із цим Президент України Указами «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України» від 3 липня 2003 року, «Про 

невідкладні заходи щодо виводу з кризового стану науково-технологічної 

сфери і створення реальних умов для переходу економіки на інноваційну 

модель розвитку» запропонував Кабінету Міністрів України створити 

інформаційну базу даних щодо технологій, у тому числі подвійного 

призначення, для забезпечення відповідною науково-технічною й 

економічною інформацією органів виконавчої влади, підприємств, 

організацій. Проте правова неврегульованість питань державної реєстрації 

завершених технологій і брак коштів для підтримання діяльності 
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інформаційної системи стримують уведення її в дію [73]. 

Незважаючи на те, що в Україні ще в 1992 році Постановою Кабінету 

Міністрів [130] було створено інноваційний фонд, його діяльність не 

принесла очікуваних результатів [73]. І це незважаючи на те, що третім 

блоком правової інфраструктури є комплекс законів та інших нормативних 

актів, які визначають умови створення й діяльності різних державних 

інститутів підтримки і забезпечення інноваційно активних підприємств, його 

інституційної інфраструктури. 

Як свідчить аналіз, Україна намагається використовувати інвестиції, у 

тому числі й іноземні, для їх залучення до інноваційної сфери. Саме на цьому 

акцентувалася увага в Указі Президента України «Про Основні напрями 

інвестиційної політики на 1999-2003 роки» [163]. Зокрема, в названому 

документі підкреслена необхідність підвищення «регулюючої ролі держави» 

у відновленні інвестиційного процесу шляхом концентрації та спрямування 

інвестиційних ресурсів бюджетів усіх рівнів, а також кредитних коштів, що 

залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України, у розвиток 

пріоритетних секторів економіки (тобто, йдеться про інноваційний розвиток 

економіки). Безперечно, при цьому має бути вирішено і питання розбудови 

необхідної інфраструктури [73]. До речі, згідно із Законом України «Про 

загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) 

економічних зон» від 13 жовтня 1992 року однією із цілей створення 

названих зон є залучення іноземних інвестицій з метою їх спрямування та 

розвитку інфраструктури ринку [48]. 

Разом із тим доцільно відновити діяльність Державного інноваційного 

фонду, який має набути статус важливого інструмента реалізації державної 

політики у сфері інноваційної діяльності. Його кошти мають формуватися в 

основному за рахунок Державного бюджету України, як це і передбачено 

Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [57]. 

На порядку денному прийняття законів, що визначають правовий 

статус і регулюють діяльність спеціальних територій підтримки інновацій, 
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венчурних фондів, а також венчурних підприємств як головних об’єктів 

спрямування інвестицій [73]. 

Таким чином, незначна інноваційна активність підприємств 

залізорудної галуззі пов’язана, в першу чергу, з недосконалою нормативно-

правовою базою України щодо регулювання інноваційного розвитку, 

забезпечення інвестиційної та інноваційної безпеки держави.  

Відповідно, доцільно розглянути питання інвестиційної безпеки, 

визначення індикаторів якої здійснюється завдяки світовому досвіду 

інвестиційного забезпечення економіки. Стабільне економічне зростання 

країни можливе за умови, коли річні інвестиції за певний період часу мають 

бути на рівні 19-25% до ВВП (GDP). 

Максимальне порогове значення інвестиційної безпеки (Lis) відповідає 

етапу, коли економіка перебуває на стадії реформування і потребує значних 

інвестицій. Коли економіка перебуває на етапі стабільного розвитку, 

порогове значення інвестиційної безпеки може бути меншим. 

Для України, яка в поточний час тільки виходить з економічної кризи, 

питання інвестицій стоїть вкрай гостро. Тому порогове значення 

інвестиційної безпеки у найближчі три роки має бути максимальне – на рівні 

25%. 

Головною загрозою інноваційній безпеці України є недостатній рівень 

фінансування НТР і виникнення пов’язаних з цим похідних загроз: відтік 

науковців і висококваліфікованих фахівців, недостатній розвиток 

інфраструктури науково-технічного потенціалу, повільне оновлення 

продукції виробничого комплексу. 

Індикатор інноваційної безпеки (Iins) обчислюється як відношення 

обсягу фінансування НТР за рахунок усіх джерел (VF) до ВВП (GDP) за 

відповідний період. 

Оптимальне для України порогове значення показника рівня витрат на 

науково-технічну діяльність має бути на рівні не менше ніж 2% від ВВП. 

Узагальнюючи, можна зазначити, що набір фінансових і нормативно-
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правових факторів, які характеризують забезпеченість інноваційної та 

інвестиційної безпеки залізорудної галузі України, має регулювати держава. 

Проте вимоги до вибору та класифікації цих показників повинні бути (рис. 

1.10): 
 

 

Рис. 1.10. Групи категорій визначення ефективності державного 

регулювання інноваційного розвитку залізорудної галузі 

Джерело: побудовано автором 

 

- надійними; 

- порівняними для різних періодів; 

- узагальнюючими для окремих функціональних складових рівня 

економічного захисту; 

- відносно виокремленими один від одного, що забезпечить достатню 

адекватність моделювання. 
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Державне регулювання інноваційного та інвестиційного розвитку повинно 

містити в собі: понятійно-категорійний апарат дослідження в контексті 

уточнення й обґрунтування функціональної спрямованості категорій у сфері 

економічної безпеки та визначення напрямів удосконалення організаційно-

методичного забезпечення оцінювання ефективності державного 

регулювання інноваційного розвитку залізорудної галузі, що, на відміну від 

існуючих підходів, передбачає виокремлення аналітичної підсистеми, яка 

характеризується поняттями «інноваційна безпека» й «інвестиційна безпека» 

та передбачає розрахунок індикаторів оцінки інноваційного розвитку й 

інвестиційної діяльності, а також організаційної підсистеми, яка 

віддзеркалюється в поняттях «безпека інноваційної діяльності», «безпека 

інвестиційних процесів» і передбачає формування комплексу заходів на 

державному рівні, що створюють відповідні умови в соціально-економічному 

середовищі. 

Ключовим моментом розроблення правил і засобів механізму 

досягнення ефективності процесу державного регулювання інноваційного 

розвитку залізорудної галузі є зацікавленість усіх учасників цього процесу в 

забезпеченні якомога ефективнішого функціонування підприємств галузі, 

стратегічних державних програм і справедливих нормативно-правових 

правил гри. Отже, під забезпеченням стабільного інноваційного розвитку 

залізорудної галузі розуміємо сукупність фінансово-економічних механізмів, 

методів і прийомів, використання яких може забезпечити ефективність 

державного регулювання та досягнення його основоположних цілей стосовно 

розвитку галузі в умовах нестабільного розвитку економіки, змін у 

законодавстві та коливань кон’юнктури ринку тощо. 
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Висновки до розділу 1 

 

В результаті дослідження теоретичних основ державного регулювання 

галузевим інноваційним розвитком у контексті забезпечення національних 

конкурентних переваг сформовано такі висновки: 

1. Індустріальні регіони України відіграють особливу роль в 

економічному житті країни. Підтримка економічної безпеки індустріальних 

регіонів має супроводжуватися широкою структурною перебудовою 

виробництва з урахуванням необхідності дотримання у регіональному 

господарюванні принципів сталості, зокрема, шляхом розв’язання соціально-

економічних та екологічних проблем, прискорення розвитку людського 

капіталу, впровадження інновацій, стимулювання організації 

високотехнологічних виробництв тощо. 

2. Інноваційний розвиток залізорудної галузі в контексті забезпечення 

безпеки національної економіки країни потребує удосконалення наукової 

основи процесу державного регулювання щодо посилення 

конкурентоспроможності та стійкості підприємств галузі у світовому 

економічному просторі, з урахуванням певних принципів і кращого 

міжнародного досвіду. Пріоритетами управління економічною безпекою 

інноваційного розвитку залізорудної галузі на макро- і мікроекономічному 

рівнях мають стати, перш за все, збалансування бюджетів, підвищення рівня 

інвестиційної привабливості територій, а також регулювання обсягів 

централізованих капіталовкладень.  

3. Виокремлення й узгодження таких груп категорій як «інноваційна 

безпека», «інвестиційна безпека» та «безпека інноваційної діяльності», 

«безпека інвестиційних процесів (інвестиційна захищеність)», дало 

можливість їх теоретичного обґрунтування. Поняття «інноваційна безпека» й 

«інвестиційна безпека» передбачають оцінку індикаторів інноваційної та 

інвестиційної безпеки з урахуванням існуючих і прогнозних рівнів інтеграції 

залізорудної галузі у світовому економічному просторі. Забезпечення 
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ефективності державного регулювання інноваційного розвитку залізорудної 

галузі поєднує в собі не лише розрахунок індикаторів, але й систему заходів 

державного регулювання щодо створення умов для інноваційного розвитку 

залізорудної галузі, які віддзеркалюються в сутності категорій «безпека 

інноваційної діяльності» та «безпека інвестиційних процесів». 

4. Установлено, що проведення державної політики інноваційного 

розвитку залізорудної галузі з урахуванням захищеності інвестицій на 

сьогодні не має належного нормативно-правового забезпечення, тому як 

немає чіткої продуманої політики економічної безпеки національної 

економіки, не існує детально розроблених планів і програм щодо 

забезпечення економічної безпеки країни. За цих умов основою державної 

стратегії економічної і, в цілому, національної безпеки повинна бути 

політика розвитку, яка б враховувала як стратегічні пріоритети економічного 

розвитку залізорудної галузі, так і національні інтереси, що сприятиме 

зменшенню рівня загроз соціально-економічній безпеці України в цілому. 

5. Установлено, що основним стратегічним напрямом інноваційного 

розвитку промислових підприємств України є створення інноваційних 

галузевих кластерів з урахуванням впливу інтеграційних процесів у світовій 

економіці, які реалізуються через інституційне забезпечення процесів 

збереження й використання національних конкурентних переваг експортно 

орієнтованих галузей економіки держави, до яких належить і залізорудна 

галузь.  

Основні положення розділу висвітлені в наукових працях автора [71, 

73, 75, 79]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗОРУДНОЇ 

ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Оцінка внутрішнього та зовнішнього ринків залізорудної 

продукції  

 

Пріоритети державної інноваційної політики в умовах посилення 

інтеграційних процесів світової економіки визначають ключові соціально-

економічні, організаційні та правові умови, що забезпечують ефективний 

розвиток і раціональне використання науково-технічного потенціалу країни, 

забезпечують упровадження новітніх, енерго- і ресурсозберігаючих, 

екологічно чистих і безпечних технологій виробництва нових видів 

конкурентоспроможної на світовому ринку продукції. 

При цьому, як зазначено в [75, 34], інноваційна діяльність на 

галузевому рівні має суттєве значення для підвищення її економічного росту, 

відсутність якого призводить до неможливості держави займати провідне 

місце у світовому господарстві. На сьогодні інтеграція України у світову 

економіку забезпечується формуванням експортно орієнтованих 

підприємств, серед яких провідне місце належить гірничо-металургійному 

комплексу, де проблеми його функціонування у світовому економічному 

просторі суттєво залежать від залізорудної галузі, що займається розробкою 

родовищ залізних руд, які наряду з іншими природними ресурсами країни, є 

національним багатством і запорукою економічної безпеки держави. При 

цьому, інтенсивна розробка покладів залізних руд на території України за 

останні десятиліття призводить до необоротних змін у навколишньому 

природному середовищі гірничовидобувних регіонів, виснаження 

промислових типів залізних руд, що, як наслідок, послаблює рівень захисту 
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від існуючих загроз посилення інтенсивності конкуренції світового ринку, 

небезпек або інших непередбачених негативних обставин як галузі, так і 

держави в цілому, ставить перепони щодо досягнення ключових цілей 

розвитку бізнесу галузі, в умовах посилення конкуренції світового ринку. 

Забезпечення високої конкурентної позиції на світовому ринку 

залізорудної продукції реалізується досягненням такої споживчої якості, що 

відповідає міжнародним вимогам за вмістом корисного компоненту та 

складом домішок. Якщо вітчизняні виробники можуть продукувати 

залізорудний концентрат та обкотиші при середньому вмісті заліза на рівні 

світового, то склад домішок не відповідає потребам міжнародного ринку. 

Саме за цих обставин продукція українських гірничорудних підприємств не 

може бути конкурентоспроможною і реалізується за низькими цінами. Отже, 

виникає необхідність поліпшення технології виробництва залізорудної 

продукції, реалізація якої за теперішніх умов приносить значну частку 

валютних ресурсів у національну економіку. Вдосконалення технології може 

здійснюватися на основі зростання інвестицій в інновації. При цьому 

інновація повинна бути економічно обґрунтованою [71]. 

На нашу думку, погоджуючись із З. В. Юринець [178, с. 289-290], 

доцільно сформувати передумови ефективного розвитку інноваційної 

діяльності України в контексті прогресивного стратегічного розвитку її 

залізорудної галузі, що полягають у необхідності здійснення комплексу 

організаційно-економічних заходів, спрямованих на попередження загроз 

наслідків світових економічних криз, які повинні бути засновані на: 

- дотриманні ключових пріоритетів розвитку інноваційної політики 

держави на різних рівнях сучасного менеджменту національної економіки; 

- збалансуванні темпів і пропорцій розвитку науки, технологій і 

виробничих процесів та їх інвестиційного забезпечення; 

- удосконаленні механізму і процедур патентного захисту і прав 

інтелектуальної власності; 

- забезпеченні державної підтримки щодо створення сприятливого 
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науково-творчого клімату для розвитку наукомістких прогресивних 

виробництв; 

- розвитку інноваційної інфраструктури наукомістких виробництв за 

рахунок інформатизації інноваційної діяльності, впровадження інноваційних 

розробок та їх сертифікації, підвищення кваліфікації кадрів; 

- забезпеченні добропорядних умов щодо вирішення питань 

комерційного менеджменту в контексті результатів наукових досліджень на 

основі формування ефективного партнерства як державного, так і 

підприємницького секторів національної економіки в інноваційній сфері; 

- розширенні міждержавного співробітництва у питаннях розвитку 

інтеграційних процесів щодо пріоритетних напрямів у сфері наукових 

досліджень та інноваційної діяльності галузей економіки і координації зусиль 

в умовах трансформації світового економічного простору.  

Разом з тим, недостатність інвестиційного забезпечення реального 

сектора національної економіки і, відповідно, рівня економічної безпеки 

держави, як на думку Т. Г. Васильціва [20, с. 17], є низька ефективність 

державного регулювання інноваційного розвитку базових галузей економіки 

України, що однозначно стосується і проблем економічного розвитку 

залізорудної галузі, яка є однією з пріоритетних базових галузей 

національного господарства. 

Виходячи з передумов ефективного розвитку інноваційної діяльності 

України в умовах посилення інтеграційних процесів світової економіки, 

економічна безпека залізорудної галузі в контексті категорій «інноваційна 

безпека», «безпека інноваційної діяльності», «інвестиційна безпека» та 

«безпека інвестиційних процесів» є забезпечення такого стану її 

господарювання, при якому за умов найбільш ефективного використання всіх 

ресурсів галузі досягається запобігання її економічного ослаблення або ж 

зниження рівня захисту від існуючих загроз і небезпек та інших обтяжуючих 

непередбачених обставин, що забезпечує досягнення цілей бізнесу в умовах 

світової конкуренції і господарського ризику. При цьому передбачається 
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формування умов, спрямованих на створення можливостей комерціалізації 

інноваційного розвитку, раціональне використання наукового потенціалу 

галузі щодо прискорення технічного прогресу [97], де гарантом забезпечення 

прогресивного інноваційного розвитку є цілеспрямована діяльність 

менеджменту галузі на основі впровадження інноваційної моделі інтеграції її 

стратегічного розвитку в усіх аспектах господарювання. 

Немає сумніву, що важливою умовою забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств залізорудної галузі є ефективне 

використання ресурсів, кваліфікації та здібностей персоналу, досягнень 

сучасного менеджменту, інноваційних, інформаційних і фінансових 

можливостей підприємства, що у сукупності являє собою його потенціал, 

який повинен бути конкурентоспроможним. Крім того, для забезпечення 

конкурентоздатності протягом тривалого періоду виробнича система 

підприємства повинна ефективно реагувати на зміни в кон’юнктурі ринку, а 

ресурсна база відповідати цим змінам. Тобто, виробнича система повинна 

бути гнучкою [118], а в процесі подальшого розвитку інноваційної моделі 

розбудови національної економіки особливе місце повинні займати питання 

щодо інформаційного забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів 

[94, с. 117]. 

Для визначення економічної доцільності практичної реалізації 

нововведення необхідно мати надійну інструментально-методологічну 

основу та обґрунтовані критерії. Складність формування процесу 

комплексного економіко-математичного моделювання прогресивного 

інноваційного розвитку полягає у тому, що кожна з інновацій не схожа одна 

на одну і характеризується специфічними індивідуальними особливостями. 

Разом з тим, сучасна теорія інноваційного розвитку ґрунтується на 

багатофакторній моделі інноваційних циклів, що зорієнтована на 

дослідження впливу лінійних міжфакторних взаємозв’язків процесу, зокрема, 

впливу наукових досліджень, винаходів, нововведень і дифузії технологічних 

інновацій. При цьому, складові елементи і параметри інновації та процесу 
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інноваційного розвитку залишаються «чорною скринькою», а саме: 

характеризуються радикальністю інновацій, можливістю їх використання в 

основних виробничо-економічних процесах і соціальній сфері, впливом 

ринку та його кон’юнктури, мотивацією і можливостями окремих 

підприємств тощо. 

Аналіз науково-теоретичних підвалин дослідження сучасного стану 

розвитку інноваційної державної політики України на рівні галузей 

економіки щодо інноваційного розвитку залізорудної галузі та її гірничо-

видобувних регіонів однозначно вказує на необхідність урахування 

особливостей трансформації інтеграційних світових економічних процесів, 

які виявляються у посиленні взаємозв’язків і взаємозалежностей основних 

сфер діяльності суб’єктів світової економіки, де основними передумовами 

інтеграції процесів світового ринку є науково-технічні, інформаційні, 

виробничо-технічні, економічні, політичні, соціальні, екологічні.  

При цьому, наявність необхідних інвестицій і можливість 

раціонального управління ними дозволяють підприємствам галузі 

забезпечити їх ефективне функціонування і відповідний рівень інноваційного 

розвитку, де інвестиції стають пріоритетним джерелом забезпечення 

одержання необхідних прибутків, що є основою реалізації стратегічних цілей 

економічного розвитку галузі, і саме інвестиції забезпечують просте й 

розширене відтворення основних фондів підприємств залізорудної галузі, а 

також дозволяють вирішувати завдання соціального й екологічного 

характеру, вирішення яких, безумовно, впливає на стан економічної безпеки 

держави. 

В силу того, що інвестиції є доволі різними за свою суттю, зазначене 

дозволяє їх досить широко класифікувати, а стосовно інвестиційного 

потенціалу доцільно зазначити, що він являє собою сукупність інвестиційних 

можливостей окремих підприємств, використання яких спрямовано на 

досягнення цілей інвестиційної стратегії галузі в цілому. А оскільки 

інвестиційна стратегія, що підпорядкована загальній економічній стратегії 
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окремого підприємства, то ефективне використання інвестиційного 

потенціалу підприємств галузі приведе до досягнення її загальноекономічних 

цілей функціонування і прогресивного інноваційно активного розвитку в 

умовах посилення інтеграційних процесів світової економіки. 

Отже, метою управління інвестиційним потенціалом підприємств 

залізорудної галузі є забезпечення ефективності її інноваційної діяльності як 

в короткостроковому, так і в довгостроковому періоді. При цьому, 

інвестиційний потенціал галузі складається із сукупності елементів, серед 

яких інвестиційні ресурси, інвестиційна інформація, кадрові ресурси, 

інвестиційні плани і проекти. Серед цих елементів найбільш важливими є 

інвестиційні ресурси, що визначено з їх основною роллю – фінансування 

інвестиційної діяльності підприємства за рахунок інвестиційних ресурсів. 

Реалізація концепції державної промислової політики України на 

позитивному її рівні може бути забезпечена на основі взаємозв’язку 

промисловості з різними секторами науки та інституціональними 

структурами в інноваційній сфері. Аналітичний огляд вказує на те, що на 

сьогодні більшість промислових підприємств, у тому числі і 

гірничодобувного та переробного комплексу, орієнтуються на 

внутрішньофірмову науку, яка має невисокий рівень наукового потенціалу і 

зосереджена на здійсненні прикладних розробок. У цьому зв’язку орієнтація 

такого типу є недоцільною. Аналіз показує, що саме базисні інновації 

створюють основу для переходу до нового технологічного стану 

підприємства, а тому значення академічних інститутів як джерел інновацій в 

Україні повинно зростати [71]. 

З метою розширення експортного потенціалу потрібно забезпечити 

перехід на світові технологічні та економічні стандарти. Така орієнтація має 

стати у ранг пріоритетів національної інноваційної політики України. Отже, 

виникає необхідність розробки комплексної системи заходів, що будуть 

спрямовані на підтримку експортно орієнтованих виробництв, які 

намагаються перейти на міжнародні стандарти [71]. 
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На сьогодні в Україні виникає необхідність створення спеціальних 

міжгалузевих інноваційних програм, складовою частиною яких має бути 

вирішення проблеми адаптації та впровадження іноземних технологій. Для 

вирішення цих питань доцільно розвивати інфраструктурний сектор 

трансферту технологій на основі формування галузевих і регіональних 

центрів розробки і передачі технологій [71]. 

Виникає також необхідність створення галузевого ринку промислової 

власності та галузевого центру інновацій чорної металургії, для чого в 

Україні існує реальна основа у вигляді галузевого науково-технічного 

потенціалу, висококваліфікованих працівників, наявності дослідницько-

експериментальної бази й т. ін. [71]. 

Для успішної реалізації інноваційного типу розвитку державні органи 

управління економікою повинні визначити ряд послідовних функцій, 

реалізація яких становить цілісну систему забезпечення регіонального 

економічного зростання. Визначені функції потребують формування 

регіональної інноваційної політики, під якою слід розуміти комплекс цілей і 

методів, пов’язаних із розвитком і підвищенням ефективності інноваційних 

процесів експортно орієнтованих галузей економіки. При цьому реалізація 

регіональної інвестиційної політики повинна здійснюватися в рамках 

розвинутої інноваційної інфраструктури, серед складників якої провідна роль 

буде належати інвестиційним банкам нового типу, основною метою 

функціонування яких має стати забезпечення інноваційного процесу 

експортно орієнтованих підприємств галузей національної економіки 

фінансовими ресурсами на оптимальній економічно обґрунтованій базі [75]. 

Для оцінки розвитку інноваційної діяльності промислових 

підприємств вихідною інформацією про динаміку розвитку інноваційних 

процесів у промисловості України є кількісні показники щодо підприємств 

різних напрямків, які впроваджували інновації на своїх виробництвах [4]. 

Серед факторів, що стримують інноваційну діяльність промислових 

підприємств України, фахівці визначають такі: нестача власних коштів (на це 
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вказали майже 81,7% промислових підприємств); недостатня фінансова 

підтримка держави – 50,9%; великі витрати на інновації – 49,3%; 

недосконалість законодавчої бази – 33,5%; високий економічний ризик – 

32,5%; тривалий термін окупності інновацій – 30%; нестача інформації про 

нові технології – 17,1%; відсутність можливостей для кооперації з іншими 

підприємствами і науковими організаціями – 16,7%; нестача інформації про 

ринки збуту – 15,2%; відсутність попиту на продукцію і несприятливість 

підприємств до нововведень – 14,4%; відсутність кваліфікованого 

персоналу – 13,7% [118, 175]. 

Узагальнюючи результати аналізу, можна зробити висновок, що 

низький рівень інноваційної активності галузей національного господарства 

пояснюється недостатністю коштів, спрямованих на забезпечення 

інноваційного розвитку посилення інтенсивності світової конкуренції. 

Аналіз стану результатів інноваційної діяльності підприємств 

національної економіки наведено на рис. 2.1, з якого видно, що стан 

активізації інноваційних процесів не є задовільним. 

Проведений аналіз динаміки основних показників інноваційної 

діяльності залізорудної галузі за 2007-2014 рр. показав, що кількість 

підприємств, які активно займаються інноваційною діяльністю, з початку 

аналізованого періоду зросла на 41,18%, що забезпечило зростання обсягів 

реалізованої інноваційної продукції на 30,75%. Разом з тим, при зростанні 

кількості інноваційно активних підприємств за 2012-2014 рр. на 11,11% 

спостерігається тенденція зниження обсягів реалізованої інноваційної 

продукції залізорудною галуззю як на внутрішньому, так і зовнішньому 

ринках на 54,28% і 79,53% відповідно.  

Така тенденція пов’язана, з одного боку, з нарощуванням науково-

технічного потенціалу галузі та належною державною підтримкою її 

інноваційної діяльності, а з іншого − з недостатньою кількістю і 

різноманітністю джерел фінансування інновацій, відпливом наукових кадрів 

за кордон, орієнтацією на усталені ринки з короткостроковою 
 



87 

 

Рис. 2.1. Аналіз стану результатів інноваційної діяльності підприємств 

національної економіки. Джерело: складено автором за [154]. 

 

окупністю та домінуванням інтересів існуючого виробництва. 

В сучасних умовах гірничо-металургійний комплекс України (ГМК) є 

стратегічним національним ресурсом і складною науково-технічною 

системою, яка представлена багатьма підгалузями, починаючи з 

гірничодобувної промисловості і закінчуючи підприємствами з виробництва 

металопродукції. Сьогодні ГМК розглядають як базову експортно 

орієнтовану галузь народного господарства, що забезпечує потреби всіх 

галузей економіки України в металопродукції як основного конструкційного 

матеріалу [162, с. 4]. Частка ГМК національного господарства складає 27% 

валового внутрішнього продукту країни. На сьогодні ГМК України 

забезпечує близько 40% валютних надходжень у державну казну від 

реалізації залізорудної продукції на зовнішньому ринку (з яких більше 10% 
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надходить до державного бюджету); робочими місцями близько 500000 

населення промислових регіонів України [154]. При цьому, підприємства 

залізорудної галузі України є основною складовою мінерально-сировинної 

бази ГМК, що забезпечує підприємства чорної металургії залізорудними 

концентратами, обкотишами, товарними залізними рудами, займаючи 

важливе місце в структурі промисловості, є однією з пріоритетних базових 

галузей національної економіки, запорукою забезпечення зростаючих потреб 

національного господарства його економічної безпеки, значною мірою 

визначає можливості посилення конкурентних переваг держави в цілому. 

Україна є великою мінерально-сировинною базою залізних руд, яка 

представлена 80 родовищами, 30 з яких експлуатується (58% розвіданих 

запасів). Загальні запаси залізних руд сягають понад 30 млрд. т, що складає 

близько 6% світових запасів і 30% запасів країн СНД [65]. Кількість родовищ 

і промислові запаси залізорудної сировини в Україні станом на 2014 рік 

представлено на рис. 2.2. 

В умовах посилення впливу на вітчизняну економіку інтеграційних 

процесів світових ринків, стрімкої трансформації міжнародної економічної 

системи практично у всіх підприємств залізорудної галузі України істотно 

погіршилися ключові показники виробничо-господарської діяльності. При 

цьому, ключова проблема такого стану більшості підприємств галузі 

обумовлена інтенсивною розробкою залізорудних родовищ в останні 

десятиліття, що призвело до істотного виснаження промислових типів руд, 

ускладнення умов експлуатації родовищ і, як наслідок, послаблює рівень 

захисту від існуючих загроз як галузі, так і держави в цілому, ставить 

перепони щодо досягнення ключових цілей розвитку бізнесу галузі, в умовах 

посилення конкуренції світового ринку. 

Залізорудна галузь України має найбільшу концентрацію виробничих 

комплексів з розробки залізорудних родовищ серед країн СНД. Проте, за 

обсягами видобутку та переробки залізних руд, їх якістю, експортування 

готової товарної залізорудної продукції підприємства залізорудної галузі 
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Рис. 2.2. Кількість родовищ і промислові запаси залізорудної сировини 

в Україні станом на 2014 рік 

Джерело: [114] 

 

України поступаються аналогічним підприємствам таких країн, як: 

Австралія, Бразилія, Швеція та інші провідні країни, високий рівень 

конкурентоздатності продукції яких забезпечує висока якість і низька 

собівартість, зумовлені, передусім, гірничо-геологічними факторами. 

Головною причиною відставання є нераціональна розробка покладів залізних 

руд у контексті вимог сучасних технологій металургійних підприємств, 

зокрема, необхідності переоцінки родовищ з урахуванням можливостей 

виробництва з руд високоякісних концентратів і обкотишів, недостатністю 

інвестицій у розвиток і модернізацію виробничих комплексів підприємств 

залізорудної галузі. 

Слід зауважити, що в умовах посилення інтеграційних процесів у 

світовому економічному просторі стосовно кон’юнктури внутрішнього та 
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зовнішнього ринків залізорудної продукції, трансформацією міжнародних і 

національних соціально-економічних процесів, обумовлених світовими 

економічними кризами все більшого значення набуває роль ефективної 

експортно-імпортної політики залізорудної галузі України та її ГМК в 

цілому. 

Збут продукції, шо виробляється залізорудною галуззю України, 

здійснюється як на внутрішньому, так зовнішніх ринках (Китаю і країн 

Східної Європи). Разом з тим, останнім часом, європейський ринок висуває 

більш жорсткі вимоги до якості залізорудної продукції. При цьому, важливу 

роль відіграє ціновий фактор. З огляду на зазначене, в умовах сучасних 

трансформаційних процесів на Східноєвропейському ринку залізорудної 

продукції особливої актуальності набуває активізація процесу інноваційного 

розвитку залізорудної галузі з позицій зменшення загроз втрати частки ринку 

країн Східної Європи та необхідність забезпечення конкурентних переваг з 

метою протистояння виробникам більш якісної залізорудної продукції таких 

країн, як Бразилія, Швеція, ПАР, Австралія.  

Залізорудна продукція гірничодобувних і гірничо-збагачувальних 

підприємств України реалізується як вітчизняними металургійними 

підприємствами, так і споживається на зовнішньому ринку. Так, у 2014 році 

підприємства гірничодобувної галузі України сукупно виготовили 20267 

тис. т залізорудної сировини, що на 573 тис. т, або 2,9% більше за показник 

попереднього року (19694 тис. т). На зовнішньому ринку було реалізовано 

9317 тис. т залізорудної продукції, що складає 45,9% загального обсягу 

виробництва підприємств залізорудної галузі (у тому числі неагломерованої 

залізорудної продукції − 4602 тис. т (49,4%) та агломерованої − 1751 тис. т 

(19,2%). Обсяги експорту залізорудної продукції України за останні роки 

представлено в табл. 2.1. 

Україна з 2008 року динамічно збільшує поставки залізорудної 

сировини на зовнішній ринок. У 2014 році обсяг експорту держави зріс на 

4,3 %, або на 380 тис. т, порівняно з аналогічним показником минулого року. 
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Таблиця 2.1 

Обсяги експорту залізорудної сировини України  

за 2012-2014 роки 

Тип залізорудної  

сировини 

Обсяги експорту, тис. т Абсолютне 

відхилення 

2014-2013, 

тис. т 

Відносне 

відхилення 

2014/2013, 

% 
2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Аглоруда 1581 1666 1751 85 5,1 

Концентрат 3566 4084 4602 518 12,7 

Обкотиші 3349 3137 2925 -212 -6,8 

Агломерат 61 50 39 -11 -22,0 

Всього 8558 8937 9317 380 4,3 

Джерело: [119] 

 

Динаміку експорту залізорудної сировини, виготовленої 

гірничодобувними підприємствами України, за останні два роки (2012-2014 

роки) можна простежити на рис. 2.3. 

Українська залізорудна сировина експортується до 20 країн світу. При 

цьому, передовими ринками збуту для вітчизняних гірничодобувних і 

гірничо-збагачувальних комбінатів є: 

- традиційний ринок (країни Східної Європи); 

- новий, перспективний ринок (Китай). 

Обсяги експорту залізорудної сировини України у розрізі основних 

країн-імпортерів за останні п'ять років представлено в табл. 2.2. 

Виходячи з наведеної таблиці, можна сказати, що загальний обсяг 

експорту залізорудної сировини України в 2012 році значно знизився, а саме 

на 74,9%, що спричинено наслідками світової фінансово-економічної кризи 

2008-2009 років.  

Хоч у 2010-2011 роках обсяги виробництва залізорудної сировини 

дещо зросли, 2012 рік характеризувався досить значним скороченням 

виробництва. Крім того, в 2013 році за рахунок нестачі залізорудної 

сировини на внутрішньому ринку, металургійні підприємства 
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Рис. 2.3. Динаміка обсягів експорту залізорудної сировини України 

за місяцями за 2012-2014 роки 

Джерело: [119] 

Таблиця 2.2 

Експорт залізорудної сировини України у розрізі країн-імпортерів  

за 2010-2014 роки 

Країна-імпортер 
Обсяги залізорудної сировини, тис. т 2014 -

2013 рр., 

тис. т 

2014 / 

2013 рр., 

% 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Польща 4667,6 4742,4 1105 903 878,3 -24,7 -2,74 

Чехія 4257,4 4461,6 1010 1128 1495,7 367,7 32,60 

Словаччина 2883,8 3014 819 879 1153,4 274,4 31,22 

Угорщина 624,9 606,3 136 15 229,5 214,5 1429,67 

Румунія  942,6 1022,3 86 152 276,3 124,3 81,78 
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Продовження табл. 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сербія 1748 1538,4 166 15 176,0 161,0 1073,33 

Австрія 2827,9 2945,5 645 798 893,5 95,5 11,96 

Німеччина 1458,6 1625 73 77 115,8 38,8 50,39 

Росія 799,7 852,4 27 45 41,4 -3,7 -8,11 

Китай 9510,4 9817,7 4344 4317 3733,8 -583,2 -13,51 

Туреччина 961 950,2 72 556 411,5 -144,5 -25,99 

Індія 1125,5 1863,3 − 51 301,1 250,1 490,39 

Японія 933,2 682,8 76 − 93,2 93,2 − 

Інші − 0,9 − 0,1 0,3 0,2 200,00 

Всього 32740,6 34122,8 8558 8937 9799,7 862,7 9,65 

Джерело: [119] 

 

України значно зменшили виробництво товарного металопрокату. Така 

ситуація, що нагадує кризу 1994 року, свідчить про можливу загрозу 

національній безпеці і дозволяє говорити про системні проблеми ГМК та 

економіки України в цілому. Однак, в 2014 році обсяги експорту залізорудної 

сировини України дещо зросли, порівняно з аналогічним показником 

попереднього року, а саме на 862,7 тис. т, або на 9,65%. 

Для того, щоб краще проаналізувати нинішню ситуацію на світовому 

ринку залізорудної сировини з погляду України як держави-експортера, 

доцільно представити структуру експорту залізорудної сировини України у 

розрізі країн-імпортерів за останні два роки (рис. 2.4). 

Обсяг експорту української залізорудної сировини в 2014 році виріс на 

380 тис. т, або на 4,3%, склавши 9317 тис. т. Найбільш за все зріс показник 

експорту концентрату (на 518 тис. т, або на 12,7%), а обсяг експорту 

агломерату знизився на порівнянну величину (на 11 тис. т, або на 22,0%). 

Основними підприємствами, які мали найвищий рівень нарощення 

поставок на експорт в 2014 році, є ВАТ "Полтавський ГЗК" (+ 283 тис. т) і 

ПАТ "Південний ГЗК" (+ 191 тис. т), які суттєво знизили відвантаження в 
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Рис. 2.4. Структура експорту залізорудної сировини Україні у розрізі 

країн-імпортерів (а − 2013 рік; б − 2014 рік) 

Джерело: [154] 

 

поточному році. ПАТ "Інгулецький ГЗК" і ПАТ "Північний ГЗК" були 

першими за обсягами зниження відвантажень на зовнішні ринки − 

скорочення склали 201 і 168 тис. т відповідно. 

У географічному розрізі відбулося скорочення поставок до Китаю (на 

583,2 тис. т, або на 13,51%), але значно збільшилися поставки до Угорщини 

(на 229,5 тис. т). Окрім такого зростання обсягу експорту до Угорщини, 

також варто відзначити відновлення поставок українськими виробниками 

залізорудної сировини на ринки Сербії та Індії. 

Головним чинником, що забезпечує конкурентоспроможність 

залізорудної продукції, є її якість (Fe – вміст заліза). Найбільшими 

виробниками залізорудних концентратів серед підприємств залізорудної 

галузі України, що реалізуються на ринках Східної Європи та Азії, є 

ПАТ «Інгулецький ГЗК», ПАТ «Південний ГЗК», ПАТ «Північний ГЗК», 

ПАТ «Центральний ГЗК» і ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (вміст заліза у 

концентратах коливається у межах 64,0 - 65,6%, відповідно). При цьому, 

якість концентратів у основних конкурентів зарубіжних компаній цього 

цільового ринку знаходиться у межах 67,8% - 70,7% (Ferteco – Бразилія; 

LKAB, KBF (Kiruna) й LKAB, MAF (Malmberget) – шведські компанії) [65]. 

Отже, зважаючи на потребу в підвищенні конкурентоспроможності продукції 



95 

підприємств залізорудної галузі України на міжнародному ринку 

залізорудної сировини, передусім необхідним є залучення інвестицій для 

активізації інноваційного розвитку в контексті освоєння високих технологій, 

зокрема, спрямованих на ресурсозбереження. 

Залізорудна сировина завжди була продуктом стратегічного 

призначення, який відіграє істотну роль у забезпеченні національної безпеки 

країни. В останні роки під впливом посилення інтеграційних процесів 

світової економіки, збільшення світового виробництва сталі та монополізації 

ринку відбулося зростання попиту та підвищення цін на залізорудну 

сировину. За таких умов гірничодобувні підприємства залишають внутрішні 

ринки і розширюють експорт, а металургійні компанії, які прагнуть 

скористатися сприятливою кон'юнктурою світового ринку та збільшити 

виробництво металу на експорт, в свою чергу, стикаються з дефіцитом 

сировини у власних країнах. У подібній ситуації особливої актуальності 

набуває питання ефективної імпортної політики залізорудної галузі України. 

Так, станом на 2012-2014 роки обсяги імпорту залізорудної сировини в 

Україну представлені в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Обсяги імпорту залізорудної сировини в Україну  

за 2012-2014 роки 

Тип залізорудної  

сировини 

Обсяги експорту, тис. т Абсолютне 

відхилення 

2014-2013, 

тис. т 

Відносне 

відхилення 

2014/2013, 

% 
2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Аглоруда 215,7 185,2 154,7 -30,5 -16,5 

Концентрат 161,0 493,3 525,6 32,3 6,5 

Обкотиші 200,9 29,4 142,1 112,7 383,3 

Всього 577,6 708,0 822,4 114,4 16,2 

Джерело: [119] 

 

Проблемною ситуацією для підприємств залізорудної галузі України є 

низький рівень завантаження виробничих потужностей, яке на початок 2015 
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року склало 58,8%. Разом з тим, зниження попиту на ринку нерухомості, що 

спричинило падіння цін на міжнародних ринках металопродукції, ставить 

перепони щодо досягнення ключових цілей розвитку бізнесу галузі в умовах 

загострення конкуренції світового ринку, що характеризується істотним 

зниженням рентабельності та зростання кредиторської заборгованості 

підприємств залізорудної галузі. Так як основною сировиною для металургії 

є залізна руда і коксівне вугілля, кризову ситуацію пояснює передусім 

зростання в 2014 році обсягів імпорту залізорудної сировини в Україну на 

16,2%, або на 114,4 тис. т, порівняно з аналогічним показником за попередній 

рік. Основною причиною цього є світова економічна криза та її наслідки, що 

актуалізує необхідність підвищення ефективності управління процесами 

інтеграції на різних рівнях в умовах посилення загроз на внутрішньому та 

світовому ринку залізорудної продукції. 

Динаміка імпорту залізорудної сировини для споживання 

металургійними підприємствами України за 2012-2014 рр. представлена на 

рис. 2.5. Виходячи з наведеного графіка, можна сказати, що станом на 2014 

рік обсяги імпорту залізорудної сировини в Україну здебільшого мають 

тенденцію до зростання, окрім показників за вересень, листопад і березень. 

Збільшення імпорту залізної руди на 16,2% пояснюється передусім 

визначальною орієнтованістю гірничодобувної галузі на експорт у зв'язку з 

розширенням обсягів світового виробництва. Ситуація ускладнилася також 

через монопольну позицію виробників залізорудної сировини. 

Гірничодобувні та гірничо-збагачувальні комбінати сформували свої 

комерційні інтереси, автономні від інтересів металургійного сектора, й 

обросли збутовими компаніями, які працюють переважно на зовнішній 

ринок. З цієї причини металургійним підприємствам України довелося 

вдаватися навіть до імпорту руди, хоча виробництво залізорудної сировини в 

державі на 30-35% перевищує потреби металургійних підприємств ГМК (рис. 

2.6). 
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Рис. 2.5. Динаміка обсягів імпорту залізорудної сировини для 

внутрішнього споживання України за 2012-2014 роки 

Джерело: [154] 

 

 

Рис. 2.6. Перевищення виробництва залізорудної сировини над 

потребами металургійних підприємств України за 2005-2014 роки 

Джерело: [119] 

 

Для України, яка має власну залізорудну базу, високі внутрішні ціни на 

сировину і металопродукцію, які на 10-20% вищі за експортні, є 
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надзвичайним парадоксом. Проте, враховуючи майже 20% повернення 

податку на додану вартість (ПДВ), ситуація не виглядає дивною. З одного 

боку, ПДВ покликаний стимулювати експорт і надходження валюти до 

країни, але, з іншого боку, цей податок по суті вбиває зацікавленість 

власників металургійних підприємств провадити модернізацію виробництва. 

Таким чином, з огляду на здійснений аналіз зовнішньоекономічної 

політики залізорудної галузі України, можна стверджувати, що діяльність 

гірничо-металургійного комплексу прямо пропорційно залежить від наявних 

обсягів залізорудної сировини для внутрішнього споживання. Тобто, 

запланований обсяг металопродукції знаходиться у тісному взаємозв'язку з 

обсягами залізної руди, вапняку, коксу та вторинної металевої сировини. 

Різке підвищення внутрішніх цін на всі види сировини змусило уряди 

провідних промислових країн звернути увагу на стан внутрішнього ринку 

сировини і підняти питання щодо вибору способів узгодження інтересів 

національних виробників металу та сировини. 

Необхідність контролю над цінами й обсягами поставок сировини для 

власних металургійних підприємств перетворилася сьогодні на один із 

пріоритетів політики державного регулювання. Загалом ситуація зі значним 

зростанням цін на внутрішньому ринку України на сировину і 

металопродукцію є типовою для всіх країн, що мають власні сектори чорної 

металургії. 

Основною сировиною, що використовується в процесі виробництва 

сталі, є залізна руда, вугілля, вапняк і вторинна металева сировина. Сталь 

являє собою сплав, що складається в основному із заліза. Залізна руда, таким 

чином, є ключовою сировиною, необхідною для виробництва сталі. 98% 

залізної руди, що видобувається, використовується для виробництва сталі. 

Середній вміст заліза в збагачених рудах (із підвищеним вмістом залізних 

компонентів) становить від 60% до 65% [143]. 

Щоб детально оцінити взаємозв'язок залізорудної сировини з 

основними видами продукції чорної металургії, а саме: чавуном, сталлю і 
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прокатом, доцільно представити вплив обсягів виробництва залізорудної 

сировини на обсяги виготовлення цих видів металопродукції у графічному 

вигляді за 2005-2014 роки (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Взаємозв'язок обсягів виробництва залізорудної сировини (а)  

з обсягами виготовлення чавуну (б), сталі (в) і металопрокату (г) 

Джерело: [119] 
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Виходячи з вищенаведених графіків, можна стверджувати, що 

взаємозв'язок між обсягами виробленої залізорудної сировини та обсягами 

виготовлення основних видів продукції чорної металургії є досить тісним і 

має здебільшого прямо пропорційний характер. Так, в 2009 році можна 

спостерігати суттєве скорочення виробництва залізорудної сировини на 

10,14%, або на 7 млн. т, що негативно вплинуло на обсяги виготовленої з цієї 

сировини металопродукції: обсяги виробництва чавуну знизилися на 17,10%, 

або на 5,3 млн. т; сталі − на 20,11%, або на 7,5 млн. т; прокату − на 15,19%, 

або на 4,8 млн. т. 

Що стосується нинішньої ситуації на внутрішньому ринку залізорудної 

сировини та металопродукції, спад обсягів виробництва залізорудної 

сировини в 2014 році також суттєво вплинув на обсяги її споживання 

металургійними підприємствами України. Зниження обсягів виготовлення 

залізорудної сировини в 2014 році на 0,4 млн. т, або на 0,59%, порівняно з 

аналогічним показником попереднього року, спричинило скорочення обсягів 

виготовлення чавуну, сталі й металопрокату відповідно на 1,1 млн. т (або на 

4,60%), на 1,9 млн. т (або на 6,09%) і на 1,7 млн. т (або на 6,51%). 

Отже, Україна має унікальні можливості для розвитку чорної 

металургії, володіючи одними з найбільших у світі запасами залізної руди. 

Однак, навіть за таких умов металургійні підприємства України останнім 

часом зіткнулися з дефіцитом практично всіх видів сировини, у тому числі й 

залізної руди, що пов’язано зі зростанням обсягів її експорту. 

 

 

2.2. Оцінка сучасного стану інноваційного розвитку підприємств 

залізорудної галузі й інвестиційних процесів 

 

Інтеграція України у європейський економічний простір є одним із 

найважливіших завдань національного господарства. Разом з тим, у ході 

реалізації цього завдання виникає цілий ряд проблемних питань теоретико-
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методологічного і прикладного характеру, яких потребує ґрунтовного 

системного дослідження широкого спектру проблем перебігу інтеграційних 

процесів у світовому економічному просторі щодо вирішення першочергових 

завдань інноваційного розвитку галузей національного господарства. 

На сучасному етапі основною умовою забезпечення можливості 

інтеграції України в європейський економічний простір і формування 

конкурентних переваг вітчизняних підприємств на основі активізації 

процесів інноваційного розвитку є раціональна інвестиційна діяльність на 

різних рівнях управління: підприємство, регіон, галузь, національна 

економіка, світова економіка. Однак здійснення такої діяльності в умовах 

посилення інтеграційних процесів світової економіки пов'язано з багатьма 

невизначеностями і ризиками. Тому на сьогоднішній день усе більшої 

актуальності набувають питання створення ефективних систем управління 

процесами інтеграції інноваційного розвитку галузей національного 

господарства у світовий економічний простір, спрямованих на забезпечення 

економічної безпеки інвестицій. 

Прагнення України до інтеграції у європейський економічний простір 

пов'язане з необхідністю зростання інноваційної активності в усіх сферах 

економіки й особливо в її експортно орієнтованих галузях, провідне місце 

серед яких займає гірничо-металургійний комплекс та його залізорудний 

кластер [118]. 

Враховуючи всі соціально-економічні наслідки, пов'язані з інтеграцією 

України у світову економіку, які можуть негативно вплинути на розвиток 

підприємств залізорудної галузі, постає необхідність створення дієвої та 

ефективної системи управління процесами інтеграції галузевого 

інноваційного розвитку з урахуванням забезпечення економічної безпеки 

інвестицій [76]. 

Першим етапом у процесі дослідження впливу вдосконалення існуючої 

системи управління інноваційним розвитком на результати діяльності 

підприємств залізорудної галузі країни є оцінка рівня інтеграції галузевого 
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інноваційного розвитку з урахуванням інвестиційної безпеки інтеграційних 

процесів за певний період [80]. Таку оцінку доцільно здійснювати на 

підґрунті наступних параметрів діяльності галузі [38, с. 14]: GDPгал. – 

величина валового внутрішнього продукту, що створюється залізорудною 

галуззю країни; ЕХРгал. – величина обсягу експорту продукції залізорудної 

галузі; FDIгал. – величина прямих іноземних інвестицій в залізорудну галузь 

країни; GDIгал. – величина валових внутрішніх капіталовкладень у 

залізорудну галузь; Ігал.  величина загального обсягу реальних інвестицій у 

залізорудній галузі; VFгал.  величина обсягу фінансування науково-технічних 

робіт у залізорудній галузі за рахунок усіх джерел. 

Наведені параметри діяльності галузі доцільно використовувати для 

розрахунку спеціальних показників інтегрованості економіки країни у 

світову економіку та індикаторів галузевого рівня інноваційної та 

інвестиційної безпеки [38, с. 15-16]. Для цього сформуємо сукупність 

необхідних показників, що характеризують міру інтегрованості економічної 

системи на рівні країна-галузь в економіку світового господарства і її 

інноваційної та інвестиційної безпеки. Таким чином, до цих показників слід 

віднести наступні: ki1 − показник співвідношення обсягу експорту 

залізорудної галузі до величини її валового внутрішнього продукту (ВВП); 

ki2 − показник співвідношення прямих іноземних інвестицій у залізорудну 

галузь до валових внутрішніх капіталовкладень; Lis − показник 

співвідношення загального обсягу реальних інвестицій залізорудної галузі до 

її ВВП (показник інвестиційної безпеки); Iins − показник співвідношення 

величини фінансування науково-технічних робіт за рахунок усіх джерел до 

ВВП галузі (показник інноваційної безпеки). 

Таким чином, на основі представлених показників здійснимо оцінку 

впливу вдосконалення управління інноваційним розвитком залізорудної 

галузі України на результати її діяльності за остання сім років (2007-2014 

роки). При цьому, дослідження доцільно проводити у розрізі двох категорій: 

власне залізорудної галузі та групи підприємств гірничодобувного дивізіону 
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(ГДД) ТОВ «Метінвест Холдинг» [80], зокрема: ПАТ «Північний ГЗК», 

ПАТ «Центральний ГЗК», ПАТ «Інгулецький ГЗК». 

У таблиці 2.4 наведена динаміка основних параметрів інноваційного 

розвитку галузі та ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» за 2007-2014 роки, 

зокрема: валового внутрішнього продукту, обсягу експорту, величини 

фінансування науково-технічних робіт, суми реальних інвестицій, валових 

капіталовкладень і прямих іноземних інвестицій. 

Таблиця 2.4 

Динаміка натуральних значень основних параметрів інноваційного розвитку 

залізорудної галузі та ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» за 2007-2014 рр. 

Показники 
Натуральні значення за роками, млн. грн. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

GDPгал. / GDPГДД 
23456 39030 23191 45318 70452 57738 55565 66539 

14870 24430 14495 26942 41185 30303 29371 37647 

EXPгал. / EXPГДД 
6943 12224 9356 17222 27927 25566 28675 34053 

2276 4090 3506 5970 8880 7721 10215 11302 

VFгал. / VFГДД 
41 31 18 37 42 37 37 43 

24 14 7 28 35 28 23 30 

Ігал. / ІГДД 
946 1763 1157 1764 3575 5261 3397 5049 

472 855 410 1128 2338 1445 630 1552 

GDІгал. / GDІГДД 
1723 3102 2041 3058 6442 6848 5731 7551 

902 1400 672 1692 3717 2744 2211 3285 

FDIгал. / FDIГДД 
13 24 18 28 68 84 53 83 

6 10 5 15 37 25 20 31 

Джерело: [119] 

 

Графічно динаміка величин первинних параметрів залізорудної галузі 

та ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» за досліджуваний період представлена на 

рис. 2.8. 

Для здійснення подальшого аналізу необхідно розрахувати значення  
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а) 

 

б) 

Рис. 2.8. Динаміка натуральних величин первинних параметрів діяльності за 2007-2014 роки (а – залізорудна 

галузь України, б – ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг»). Джерело: [119] 
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показників, що характеризують міру інтегрованості економічної системи в 

світову економіку з урахуванням забезпечення інноваційної та інвестиційної 

безпеки. Результати розрахунку показників за 2007-2014 роки наведені в 

табл. 2.5. 

Таблиця 2.5. 

Динаміка значень рівня інтегрованості залізорудної галузі й 

ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» з урахуванням індикаторів інноваційної 

та інвестиційної безпеки за 2007-2014 рр. 

Показники 
Значення за роками 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ki1 гал. / ki1 ГДД 
29,60 31,32 40,34 38,00 39,64 44,28 51,61 48,08 

15,31 16,74 24,19 22,16 21,56 25,48 34,78 30,02 

ki2 гал. / ki2 ГДД 
0,75 0,78 0,88 0,91 1,06 1,23 0,92 1,09 

0,71 0,70 0,78 0,86 0,99 0,90 0,89 0,95 

Lis гал. / Lis ГДД 
4,03 4,52 4,99 3,89 5,07 9,11 6,11 6,99 

3,17 3,50 2,83 4,19 5,68 4,77 2,15 4,12 

Iins гал. / Iins ГДД 
0,18 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,07 0,06 

0,16 0,06 0,05 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 

Джерело: [119] 

 

Для проведення дослідження впливу вдосконалення управління 

інноваційним розвитком на результати діяльності залізорудної галузі 

необхідно перейти до порівняльних шкал оцінювання параметрів, наведених 

у таблиці 2.5, шляхом їх нормалізації відносно максимальних граничних меж 

рекомендованих інтервалів [177, с. 188-189]. Аналіз динаміки 

нормалізованих значень похідних показників інтегрованості галузі та 

ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» з урахуванням індикаторів інноваційної та 

інвестиційної безпеки за 2007-2014 роки представлений у таблиці 2.6. 

На основі отриманих нормалізованих значень показників 

інтегрованості залізорудної галузі України та ГДД ТОВ «Метінвест 
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Холдинг» за 2007-2014 роки доцільно проаналізувати тенденцію їх зміни за 

означений період. 

Таблиця 2.6 

Динаміка нормалізованих значень рівня інтегрованості залізорудної галузі й 

ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» з урахуванням індикаторів інноваційної 

та інвестиційної безпеки за 2007-2014 рр. 

Показники 
Нормалізовані значення за роками 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ki1 гал. / ki1 ГДД 
0,59 0,63 0,81 0,76 0,79 0,89 1,03 0,93 

0,31 0,33 0,48 0,44 0,43 0,51 0,70 0,60 

ki2 гал. / ki2 ГДД 
0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 

Lis гал. / Lis ГДД 
0,16 0,18 0,20 0,16 0,20 0,36 0,24 0,27 

0,13 0,14 0,11 0,17 0,23 0,19 0,09 0,16 

Iins гал. / Iins ГДД 
0,09 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 

0,08 0,03 0,02 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 

Джерело: [119] 

 

Значення показника співвідношення обсягу експорту залізорудної 

галузі до її валового внутрішнього продукту (ki1) в 2007 році є найнижчим (ki1 

становить 0,59), що свідчить про досить низький рівень річного експорту 

галузі при відносно стабільній величині її національних продажів. У 2008 

році нормалізоване значення критерію змінилося в позитивну сторону і 

склало 0,63. Це пояснюється, насамперед, тим, що річний обсяг ВВП галузі 

зріс на 66,40%, а величина експорту − на 76,06%. В 2009 році простежується 

стрімке підвищення значення показника, а саме на 28,57%. При цьому, 

значення первинних величин у цьому році мають тенденцію до зниження 

(обсяг ВВП − на 40,58%; обсяг експорту − на 23,46%). Значення критерію на 

початку 2010 року знизилось на 6,17% і склало 0,76. Про це свідчить суттєве 

зростання ВВП залізорудної галузі на 95,41% та незначне у відсотковому 
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співвідношенні збільшення обсягу експорту, а саме на 84,07%. Однак, 

починаючи з середини 2010 року, спостерігається тенденція росту 

нормалізованих значень показника ki1. Так, в 2011 та 2012 роках його 

галузеве значення становило 0,79 та 0,89 відповідно, а в 2013 році взагалі 

зросло на 15,73% і склало 1,03. Це говорить, передусім, про високий рівень 

інтеграції гірничорудних підприємств України у світову економіку в 

поточному році. Що стосується найбільш потужних підприємств галузі 

ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг», а саме – ПАТ «Північний ГЗК», 

ПАТ «Центральний ГЗК», ПАТ «Інгулецький ГЗК», слід сказати, що 

тенденція зміни нормалізованого значення їх інтегрованого показника ki1 є 

досить подібною до загальногалузевої тенденції. Винятком є розраховане 

значення за 2010 рік, яке, навпаки, знизилося, порівняно з попереднім 

періодом, на 8,33% і склало 0,44. 

Значення показника співвідношення прямих іноземних інвестицій до 

валових внутрішніх капіталовкладень (ki2) в 2007, 2008 та 2009 роках є 

відносно однаковим і становить у середньому 0,04. Це пояснюється, 

передусім, низькою часткою іноземних інвестицій у статутному капіталі 

підприємств гірничодобувної галузі України. В 2010 та 2011 роках значення 

критерію зосередилось на позначці 0,05, про що свідчить збільшення 

величини іноземних інвестицій у складі валових капіталовкладень (в 2010 

році − на 55,56%, в 2011 році − на 142,86%). В 2012 році спостерігається 

найбільш високе нормалізоване значення показника, а саме 0,06. Це пов'язано 

зі збільшенням суми прямих іноземних інвестицій у галузь на 23,53% та 

відносно однаковою величиною внутрішніх валових капіталовкладень, 

порівняно з попереднім періодом. Наприкінці 2013 року значення критерію 

знизилось до 0,05, про що свідчить зменшення величини іноземних 

інвестицій у галузь на 36,90%. 

Щодо найбільш потужних підприємств ГДД ТОВ «Метінвест 

Холдинг», слід зауважити, що тенденція зміни нормалізованого значення їх 

інтегрованого показника ki2 є подібною до загальногалузевої тенденції. 
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Однак, в 2010 році значення критерію залишається на рівні 0,04, причиною 

чого є рівновелике співвідношення прямих іноземних інвестицій та валових 

внутрішніх капіталовкладень, порівняно з 2009 роком. 

Нормалізоване значення показника інвестиційної безпеки галузі (Lis) в 

2007 році є досить низьким і становить 0,16. Отримана величина є значно 

меншою за встановлене нижнє порогове значення критерію (19%, або 0,76), а 

це говорить про низький рівень інвестиційної безпеки залізорудної галузі 

України та необхідність залучення реальних інвестицій. У 2008 році ситуація 

покращилась, проте несуттєво − значення показника зросло до 0,18. Подібна 

тенденція склалася і в 2009 році, за якої нормалізоване значення критерію 

збільшилось на 11,11% і склало 0,20. В 2010 році відбулося різке зниження 

значення показника до 0,16, що спричинено суттєвим збільшенням обсягу 

ВВП галузі на 95,41% при відносно незначному поповненні величини 

реальних інвестицій на 52,46%. В 2011 році, навпаки, спостерігається 

зростання значення показника Lis до рівня 0,20, а в 2012 році − взагалі до 

рівня 0,36. Хоч це і найвища нормалізована величина критерію за означений 

період, вона є нижчою за його встановлене порогове значення. В 2013 ж році 

знову відбувається зниження нормалізованого значення показника до рівня 

0,24 за рахунок скорочення загального обсягу реальних інвестицій на 35,43%. 

Для найбільш потужних підприємств залізорудної галузі України, а 

саме ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг», тенденція зміни нормалізованого 

значення їх інтегрованого показника Lis є досить подібною до 

загальногалузевої тенденції, хоч і можна виявити деякі колізії. Так, найнижче 

значення показника інвестиційної безпеки галузі спостерігається в 2013 році і 

становить 0,09, в той час як найвище значення критерій має в 2011 році (Lis 

становить 0,23). Тенденцію зростання можна простежити з 2007 по 2008 рік, 

а також з 2009 по 2011 рік. Зниження показника можна спостерігати з 2008 

по 2009 рік, а також з 2011 по 2014 рік. 

Значення індикатора інноваційної безпеки галузі (Iins) в 2007 році є 

найвищим і складає 0,09. Однак, отримана величина значно нижча за 
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встановлену нормативну межу (2%, або 1), що свідчить про неспроможність 

гірничорудних підприємств України здійснювати активрисну роботу у 

науково-технічній сфері. Беручи до уваги те, що національна економіка не 

перебуває на етапі стабільного розвитку, а, навпаки, потребує значних 

інвестицій для прискорення науково-технічного прогресу, рівень 

інноваційної захищеності залізорудної галузі можна назвати досить низьким. 

У період з 2008 по 2010 рік значення показника Iins є відносно однаковим і 

складає 0,04. Ця величина є нижчою за аналогічний показник 2007 року, а 

саме на 55,56%. Нормалізоване значення критерію з 2011 по 2013 рік також є 

відносно однаковим і становить 0,03. Таким чином, спостерігається 

тенденція зниження рівня інноваційної безпеки залізорудної галузі України. 

Що стосується групи підприємств ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг», слід 

зауважити, що тенденція зміни нормалізованого значення їх інтегрованого 

показника Iins є подібною до загальногалузевої тенденції. Однак, річні 

значення показника є менш статичними і відображають здебільшого 

хвилясту тенденцію. Так, в 2008, 2009, 2011 та 2014 роках відбувається 

зниження значення критерію, а в 2010 та 2012 роках, навпаки − зростання. 

З огляду на те, що залізорудна галузь добувної промисловості України 

є базовою галуззю національного господарства, яка передусім орієнтована на 

експорт, дослідження впливу вдосконалення управління інноваційним 

розвитком підприємств на результати її діяльності доцільно проводити на 

підставі побудови полігонів граничних меж областей маневрування рівнем 

інтеграції інноваційного розвитку галузі в умовах євроінтеграції з 

урахуванням забезпечення економічної захищеності інвестицій. Побудовані 

полігони дають можливість простежити залежність між первинними 

параметрами діяльності залізорудної галузі та індикаторами її інноваційної й 

інвестиційної безпеки, а також раціонально обґрунтувати необхідну 

величину прямих іноземних інвестицій у залізорудну галузь країни, величину 

загального обсягу реальних інвестицій та величину обсягу фінансування 

науково-технічних робіт, яка необхідна для стулювання інноваційного шляху 
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розвитку галузі [80]. 

Аналіз результатів діяльності залізорудної галузі України за 2014 рік 

показав, що вона високо інтегрована у світову економіку лише за показникам 

співвідношення прямих іноземних інвестицій у галузь до валових внутрішніх 

капіталовкладень і показником інвестиційної безпеки. Цей факт підтверджує 

експортно орієнтований характер галузі, однак ставить під сумнів її рівень 

інноваційної безпеки. Так, наприкінці 2014 року величина прямих іноземних 

інвестицій у галузь зросла на 56,60%, порівняно з аналогічним показником за 

2013 рік, а загальний обсяг реальних інвестицій збільшився на 48,63%. У 

свою чергу, обсяг фінансування науково-технічних робіт за рахунок усіх 

джерел за поточний рік зріс на 16,22% і склав 43 млн. грн., однак ця величина 

є досить низькою відносно обсягу ВВП галузі, що негативно впливає на її 

рівень інноваційної захищеності і відповідно на рівень євроінтеграції у 

світову економіку. 

Таким чином, удосконалення управління інноваційним розвитком 

залізорудної галузі України з метою підвищення її рівня інтеграції у світову 

економіку, виходячи з проведеного дослідження, доцільно здійснювати за 

наступними практичними напрямками: 

а) збільшення величини прямих іноземних інвестицій, порівняно з 

параметром за 2014 рік, в середньому на 20,48% (до 100 млн. грн.) при 

одночасному зниженні обсягу валових внутрішніх капіталовкладень до 5000 

млн. грн. (на 33,78%); 

б) збільшення загальної величини реальних інвестицій, порівняно з 

показником поточного року, в середньому на 5,95% (до 8000 млн. грн.) при 

зниженні обсягу галузевого ВВП до 50000 млн. грн. (на 24,86%); 

в) збільшення величини обсягу фінансування науково-технічних робіт 

у залізорудній галузі, відносно значення за 2014 рік, в середньому до 

1115 млн. грн. 

Оскільки промисловість України є основною сферою виробничої 

діяльності національного господарства, її визначальну роль підтверджує той 



111 

факт, що на її долю припадає більше як 60% ВВП і близько 40% 

національного доходу, де гірничо-металургійний комплекс і, зокрема, 

залізорудна галузь належить до її базових галузей, то необхідність 

формування й реалізації антикризових інновацій та механізмів підвищення 

ефективності інноваційного потенціалу у залізорудному виробництві України 

набуває вирішального значення з позицій зменшення загроз для економічної 

безпеки держави та необхідності забезпечення національних конкурентних 

переваг. 

Відповідно до даних [112], можна зробити висновок, що інноваційно-

інвестиційний розвиток промислових галузей України протягом 2005-2014 

років характеризувався значною нестабільністю. У докризовий період рівень 

інноваційної активності підприємств найвищим був у 2007 році. В порівнянні 

з 2005 роком кількість промислових підприємств, що активно займалися 

інноваційною діяльністю, загалом зросла на 23,3%, а їхня частина в сукупній 

кількості підприємств промислових галузей збільшилася з 11,9% у 2005 році 

до 14,2% у 2007 році. Кількість підприємств, що впроваджували будь-які 

інновації, за означений період зросла на 40,2%. В свою чергу, світова 

фінансово-економічна криза 2008-2009 років мала досить руйнівний вплив на 

рівень інноваційного розвитку економіки України. В цей період основні 

індикатори інноваційної активності підприємств мали здебільшого негативну 

динаміку. 

У 2014 році впровадженням і розвитком інновацій займались понад 

1312 підприємств, тобто 77% від загальної кількості інноваційно активних. 

Будь-які інноваційні види продукції впроваджували близько 683 

підприємств. Кількість цих видів продукції склала 3138 найменувань, а з них 

809 – обладнання, машини, прилади, устаткування, апарати тощо. Що 

стосується нових технологічних процесів, у 2014 році їх запровадили 557 

підприємств, а загальна кількість таких процесів становила 1576, у тому 

числі ресурсозберігаючих – 502. 

Разом з тим, у 2014 році 1031 підприємство змогло реалізувати 
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інноваційної продукції на 35,9 млрд. грн., тобто 3,3% від загального обсягу 

реалізованої продукції промислових галузей економіки. В 2013 році була 

досить схожа тенденція: відповідно 36,2 млрд. грн. та 3,3%. Збут 

інноваційної продукції за межі України в 2014 році здійснювали близько 342 

підприємства. Її обсяг склав 44,7% від загального обсягу реалізованої 

інноваційної продукції, а 25,3% припав на збут у країни СНД. Динаміка 

впровадження інновацій на промислових підприємствах України за останні 

два роки (2013-2014 роки) представлена в таблиці 2.7. 

Таблиця 2.7 

Впровадження інновацій на промислових підприємствах України  

за 2013-2014 роки 

Найменування інновацій 2013 рік 2014 рік 

Впроваджено інноваційних видів 

продукції, найменувань: 
3403 3138 

з них машин, устаткування, приладів, 

апаратів тощо 
942 809 

нових технологічних процесів: 2188 1576 

з них маловідходних, 

ресурсозберігаючих 
554 502 

Придбано нових технологій 739 651 

Реалізовано інноваційної продукції 36,2 млрд. грн. 35,9 млрд. грн. 

Джерело: [112, 70] 

 

Оцінюючи розвиток економіки України, експерти зазначають, що її 

промисловість здійснює виробничо-господарську діяльність нераціонально, 

використовуючи свій інноваційний потенціал. Її інноваційна діяльність, у 

сучасних умовах трансформації інтеграційних процесів світової економіки, 

як ніколи потребує активізації процесів інноваційного розвитку базових 

пріоритетних експортноорієнтованих галузей.  

Щодо залізорудної галузі України, підвищення її інноваційного 

потенціалу сприятиме її розвитку, забезпечить виробництво 

високотехнологічної залізорудної сировини, конкурентоспроможної на 

зовнішньому і внутрішніх ринках.  
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Групування підприємств залізорудної галузі України за напрямами 

проведених інновацій за останні три роки представлене в таблиці 2.8. 

Таблиця 2.8 

Групування підприємств залізорудної галузі України за напрямами 

проведених інновацій за 2012-2014 роки 

Напрями проведених інновацій 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Усього підприємств галузі 352 362 359 

У тому числі підприємства, що 

займалися інноваційною діяльністю 
28 22 37 

З них витрачали кошти на:    

1) власні дослідження і розробки 5 − − 

2) придбання нових технологій 3 3 3 

3) з них придбання виключних 

майнових прав на винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, ліцензій, 

ліцензійних договорів на використання 

зазначених об’єктів 

1 2 1 

4) виробниче проектування, інші види 

підготовки виробництва для випуску 

нових продуктів, упровадження нових 

методів їх виробництва 

4 4 8 

5) придбання машин, обладнання, 

установок, програмного забезпечення, 

інших основних засобів 

11 9 20 

6) ринкове запровадження інновацій 1 1 1 

7) інше 3 3 4 

Джерело: [112] 

Розподіл загального обсягу витрат підприємств залізорудної галузі за 

напрямами інноваційної діяльності за останні три роки (2012-2014 роки) 

представлений також у табличному вигляді (табл. 2.9). 

Що стосується структури витрат на інноваційну діяльність залізорудної 

галузі, то вона залишається недосконалою. На внутрішні і зовнішні НДР за 

аналізований період спрямовувалось не більше 5% від обсягу усіх витрат на 

інноваційну діяльність. Більше витрат за цей період було спрямовано на 

придбання машин, обладнання і програмного забезпечення, частка яких у 

загальному обсязі витрат на інноваційну діяльність коливалась від 64% у 
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Таблиця 2.9 

Розподіл загального обсягу витрат підприємств залізорудної галузі за 

напрямами інноваційної діяльності за 2012-2014 роки 

Напрями фінансування інновацій 
Обсяги витрат за роками, тис. грн. 

2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Усього витрат 79281,2 60916,7 139010,2 

У тому числі на:    

1) внутрішні НДР 6757,0 − − 

2) зовнішні НДР 12556,1 22534,9 28189,3 

3) придбання машин, обладнання і 

програмного забезпечення 
55139,6 30904,9 59155,5 

4) інші зовнішні знання 405,0 75,3 240,0 

5) інше 4587,9 7401,6 51425,4 

Джерело: [112] 

 

2013 році до 97% у 2014 році. 

Що стосується динаміки основних показників інноваційної діяльності 

гірничо-металургійного комплексу в цілому за останні сім років (2008-2014 

роки), її представлено в таблиці 2.10.  

Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств залізорудної 

галузі України за 2005-2014 роки говорить, що після досягнення у 

докризовий період позитивних змін і подальшого замороження інноваційного 

розвитку у кризовому періоді (2008-2009 роки) в 2012 році кількість 

інноваційно активних підприємств у залізорудній галузі збільшилась на 63%, 

порівняно з 2005 роком, а підприємств, що впроваджували будь-які інновації, 

за означений період стало більше, ніж удвічі. 

Практично не змінилась кількість підприємств, що реалізували 

інноваційну продукцію. Обсяги реалізованої за межі України інноваційної 

продукції до загального обсягу реалізованої інноваційної продукції галузі у 

2014 році скоротилися вдвічі. 
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Таблиця 2.10 

Динаміка основних показників інноваційної діяльності гірничо-

металургійного комплексу за 2008-2014 роки 

Показники інноваційної 

діяльності 

Значення показників за роками 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Кількість інноваційно 

активних підприємств, од. / 

% до загальної кількості 

промислових підприємств 

галузі 

85 

13,3 

86 

12,9 

109 

15,0 

111 

14,1 

108 

13,1 

113 

14,3 

120 

15,2 

Кількість підприємств, що 

впроваджували інновації / % 

до загальної кількості 

підприємств галузі 

54 

8,4 

78 

11,7 

90 

15,0 

102 

13,0 

96 

11,6 

99 

12,6 

103 

13,0 

Кількість підприємств, що 

реалізували інноваційну 

продукцію, од. / % до 

загальної кількості 

підприємств галузі 

66 

10,3 

73 

10,9 

80 

11,0 

82 

10,4 

84 

10,2 

81 

10,4 

85 

10,8 

Обсяги реалізованої 

інноваційної продукції, млн. 

грн. / % до загального 

обсягу реалізованої 

інноваційної продукції 

галузі 

3382 

3,5 

7896 

7,0 

9361 

6,2 

16254 

8,4 

9672 

7,3 

7259 

3,7 

4422 

1,7 

у тому числі продукція, що 

була новою для ринку, млн. 

грн. / % до загального 

обсягу реалізованої 

інноваційної продукції 

галузі 

24995,4 

6,5 

30892,7 

6,7 

40188 

6,7 

45830,2 

5,9 

31432,3 

4,8 

33697,6 

3,8 

42386,7 

3,8 

Обсяги реалізованої за межі 

України інноваційної 

продукції, млн. грн. / % до 

загального обсягу 

реалізованої інноваційної 

продукції галузі 

1720 

50,9 

4099 

51,9 

4939 

52,8 

12931 

79,6 

5192 

53,7 

3766 

51,9 

1063 

24,0 

Джерело: [154] 

 

Таким чином, залізорудна галузь належить до числа зрілих галузей із 

низькою інвестиційною привабливістю, не є пріоритетним об’єктом 

вкладення фінансових ресурсів для інвесторів і характеризується великою 

інертністю, так як тривалість циклу «будівництво-виробництво» нерідко 

перевищує 10 років. 
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2.3. Методичні підходи щодо оцінки рівня інтеграції у світову 

економіку залізорудної галузі з урахуванням впливу її інноваційного 

розвитку як стратегічного пріоритету державного регулювання 

 

Одним із найважливіших напрямків перетворення України в сучасну 

економічно розвинуту державу є розвиток її економіки на інноваційній 

основі. Сьогодні у світі починає формуватися така модель економічного 

розвитку, яка заснована на органічному поєднанні нових технологій та 

інвестицій у їх розвиток. Її характерна особливість, з одного боку, полягає у 

розвитку економіки знань, посиленні соціально-економічної спрямованості 

інноваційних процесів, глобальному характері отримуваних результатів 

наукових досліджень, освоєнні високих технологій, інноваційному характері 

продукції і послуг, а з іншого, це широкомасштабне залучення інвестицій для 

здійснення інноваційних процесів. 

У вітчизняній науковій літературі поки що залишаються недостатньо 

розкритими теоретичні та методологічні проблеми управління інноваційним 

розвитком підприємств експортно орієнтованих галузей, які в найбільшій 

мірі залежать від посилення інтеграційних процесів у світовому 

економічному просторі. Першочергового вирішення потребують питання, 

пов’язані з оцінкою рівня інтеграції галузевого інноваційного розвитку з 

урахуванням забезпечення його інвестиційної безпеки [78]. 

Дослідження середовища функціонування підприємств залізорудної 

галузі в умовах трансформаційних процесів виявило, що на етапі переходу до 

ринкової економіки в силу непідготовленості і власних специфічних 

особливостей залізорудні підприємства України опинились у складних 

умовах господарювання. Причиною тому стали низький організаційно-

технічний рівень виробництва, великий знос активної частини основних 

виробничих фондів, значні строки експлуатації машин та обладнання, 

порушення процесу відтворення основних фондів, значні витрати на ремонт 

основних фондів, а не на їх реконструкцію і модернізацію, погіршення 
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гірничо-геологічних умов виробництва тощо [85, с. 156-157]. 

Тому головним напрямком ефективного вирішення вищенаведених 

проблем є модернізація залізорудної галузі, яка передбачає розвиток 

залізорудного виробництва на інноваційній основі і включає в себе як 

відновлення своєї продукції, так і глибокі перетворення техніки і технології 

виробництва, організації праці та управління [15]. Забезпечення такого 

розвитку можливе за рахунок широкомасштабного залучення інвестицій. 

Інвестиційну діяльність підприємств залізорудної галузі можна 

розглядати як цілеспрямовано здійснюваний процес пошуку необхідних 

інвестиційних ресурсів, вибору ефективних об’єктів інвестування, розробки 

збалансованої за обраними параметрами інвестиційної програми і 

забезпечення її реалізації [12]. Головною метою цієї діяльності повинно стати 

створення оптимальних умов для розвитку й активізації використання 

інноваційного потенціалу на основі інвестиційних можливостей публічних 

акціонерних товариств галузі [171]. 

У сучасних умовах інноваційний розвиток відбувається під впливом 

інтеграційних процесів у світовому економічному просторі, які проявляються 

у посиленні взаємозв’язку та взаємозалежності основних сфер і суб’єктів 

світової економіки [115, с. 363]. Трансформація світової економіки 

вирізняється суперечливим впливом на весь перебіг сучасного світового 

господарського розвитку та на національні економіки. З одного боку, світова 

інтеграція начебто розширює можливості окремих країн щодо використання 

та оптимальної комбінації різноманітних ресурсів, їхньої більш глибокої і 

всебічної участі в системі міжнародного поділу праці, з іншого – інтеграційні 

процеси значно загострюють конкурентну боротьбу, спричиняють 

маніпулювання величезними фінансовими й інвестиційними ресурсами, що 

становить реальну загрозу для країн із низьким і середнім рівнем розвитку. 

Інтеграційні процеси в економіці посилили вплив міжнародних ринків 

на здійснення операцій кредитування та запозичення резидентами різних 

країн, що призвело до зростання міжнародної мережі фінансових інститутів і 
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корпорацій, до підвищення частки бізнесу, що припадає на зарубіжні країни, 

і до фундаментальних змін у їх системах організації управління фінансовими 

потоками [158, с. 92]. 

Серйозні загрози стабільному розвитку економіки виходять від 

експансії глобального капіталу, особливо капіталу спекулятивного. Така 

експансія здійснюється частіш за все шляхом розміщення портфельних 

інвестицій. Як правило, кожний інвестор розподіляє вкладання своїх грошей 

між акціями різних підприємств, формуючи певний портфель цінних паперів, 

що й дало назву такому інвестуванню як портфельному [110, с. 378]. За 

своєю суттю це суто спекулятивні операції в широкому значенні спекуляцій, 

як трансакцій, які здійснюються з метою одержання прибутку на різниці цін 

акцій у різний час (сьогодні купити дешево, а завтра продати дорожче), або в 

різних місцях (купити дешевше акцій у одних суб’єктів, в одній країні, а 

продати їх дорожче іншим суб’єктам в іншій країні чи регіоні). Спекулятивні 

операції завжди супроводжували функціонування фондових ринків. Але у 

сучасних умовах такі операції набули загрозливих масштабів. 

Вже в кінці ХХ століття найбільш „тверезі” аналітики (тобто такі, які 

не були „зачаровані” магією чудової динаміки зростання обсягів, а 

намагалися оцінити реальну суть і цільову орієнтацію фінансових 

трансакцій), почали „бити тривогу” з приводу того, що фінансовий ринок 

перетворився у самодостатню сферу, яка не стільки обслуговує виробництво 

та обмін, скільки відволікає фінанси з виробництва і „замикає” їх у 

спекулятивному обороті в межах самої фінансової системи [92, c. 83-102]. На 

думку авторитетних аналітиків (таких, наприклад, як директор інституту 

економіки та прогнозування НАНУ, академік В. Гаєць), в результаті 

порушення «…збалансованості між матеріально-речовою та вартісною 

структурами виробництва в економіку ринули віртуальні гроші, які 

обслуговують насамперед спекулятивні операції» [26, с.12]. 

В умовах інтеграції вітчизняних підприємств у світовий економічний 

простір, суттєвий вплив на результати їх фінансово-господарської діяльності 
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мають зовнішні чинники. Наприклад, усі залізорудні підприємства України в 

1997-1999 рр. працювали з від’ємною рентабельністю, накопичували борги. 

А от в 2001-2007 рр. ці ж підприємства „процвітали”, так як рентабельність 

виробництва досягла 25-35%. А з другої половини 2008 р. спостерігався 

„обвал” усіх показників економічної ефективності підприємств залізорудної 

галузі України. Але за динамікою традиційних показників ефективності 

(доходність, прибутковість, рентабельність) навряд чи можна зробити 

обґрунтовані висновки з ефективності управлінської діяльності 

організаційного менеджменту, так як їх „провали” та „злети” підприємств 

цієї галузі в основному обумовлені динамікою попиту та цінової 

кон’юнктури на світових ринках залізорудної сировини. Яскравим 

свідченням тому є нестабільна динаміка техніко-економічних і фінансових 

показників залізорудних підприємств за останні декілька років. 

Ситуація, коли „успіхи” та невдачі підприємств залежать переважно не 

від власних зусиль, а від коливань зовнішніх чинників, є новою і незвичною 

для пострадянського менеджменту, так як у радянській плановій економічній 

системі, коли виробництво в основному орієнтувалось на внутрішні потреби 

величезної країни, вплив зовнішньоекономічних чинників був мінімізований. 

У нових же умовах, коли, з одного боку, незмірно зросла залежність 

національної економіки від світових ринків, а з другого – зростає 

динамічність і нестабільність цих ринків, практика організаційного 

управління повинна адаптуватись до пов’язаних із коливаннями ринкової 

кон’юнктури ризиків втрат і можливостей успіхів. 

Можна визначити можливі соціально-економічні наслідки, пов'язані з 

інтеграцією України в європейський економічний простір, які можуть 

негативно вплинути на розвиток підприємств залізорудної галузі [124, с. 90-

93]: 

1) банкрутство окремих неконкурентоспроможних виробників у 

результаті високого рівня спрацювання основних фондів, низького науково-

технічного потенціалу, неефективного менеджменту і, як наслідок, зростання 
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безробіття, соціальної напруги та податкових надходжень; 

2) вилучення ресурсів із країни; 

3) високий рівень залежності економіки галузі від 

зовнішньоекономічної кон’юнктури; 

4) підвищення рівня конкуренції на галузевому ринку; 

5) збільшення залежності галузі від іноземного капіталу; 

6) жорстка експлуатація місцевих сировинних ресурсів. 

З урахуванням цього потрібно створити дієву та ефективну систему 

управління процесами інтеграції галузевого інноваційного розвитку з 

урахуванням забезпечення їх інвестиційної безпеки. 

Першим етапом на шляху створення такої системи повинна стати 

розробка методики оцінки рівня інтеграції галузевого інноваційного розвитку 

з урахуванням забезпечення його інвестиційної безпеки. 

Оцінку ефективності рівня євроінтеграції інноваційного розвитку 

підприємств залізорудної галузі з урахуванням забезпечення його 

інвестиційної безпеки, на нашу думку, доцільно здійснювати на підгрунті 

таких показників [115, с. 359-367; 104; 29]: 

GDP  величина внутрішнього валового продукту країни, грош. од.; 

GDPгал.кр. – величина валового внутрішнього продукту, що 

створюється залізорудною галуззю країни, грош. од.; 

GDPгал.св. – величина світового обсягу виробництва залізорудною 

галуззю, грош. од.; 

GDPгал. – величина внутрішнього валового продукту залізорудної 

галузі, грош. од.; 

EXP  величина експорту (імпорту, зовнішньоторговельного обороту) 

країни, грош. од.; 

ЕХРгал. – величина обсягу експорту продукції залізорудної галузі, 

грош. од.; 

GDI – величина валових внутрішніх капіталовкладень, грош. од.; 

FDI – величина прямих іноземних інвестицій у країну, грош. од.; 
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FDIгал. – величина прямих іноземних інвестицій у залізорудну галузь 

країни, грош. од.; 

І  величина загального обсягу реальних інвестицій у залізорудній 

галузі, грош. од.; 

VF  величина обсягу фінансування науково-технічних робіт у 

залізорудній галузі за рахунок усіх джерел, грош. од. 

З огляду на те, що залізорудна галузь добувної промисловості України 

може бути по праву визначена як одна із пріоритетних галузей економіки [49; 

45], використавши показники інтегрованості економіки країни у світову 

економіку та індикатори рівня інвестиційної та інноваційної безпеки України 

[104], побудуємо полігони граничних меж областей маневрування рівнем 

інтеграції інноваційного розвитку залізорудної галузі в умовах євроінтеграції 

з урахуванням забезпечення його інвестиційної безпеки. Для цього 

сформуємо сукупність необхідних показників, що характеризують міру 

інтегрованості інноваційного розвитку економічної системи на рівні країна-

галузь в економіку світового господарства з урахуванням забезпечення її 

інвестиційної безпеки. 

Враховуючи те, що незважаючи на зростання інтернаціоналізації 

світової економіки, не всі країни в однаковій мірі інтегровані до неї. В [115, 

с. 359-367; 29] рівень інтегрованості економіки країни у світовому 

економічному просторі пропонується визначити за допомогою таких 

показників: 

1) співвідношення експорту (імпорту, зовнішньоторговельного 

обороту) до ВВП країни: 

%1001 
GDP

EXP
ki ,                                        (2.1) 

де виділяються такі рівні інтеграції економіки країни у світове господарство 

(РГКСГ) та її залежності від світових ринків, %: 
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2) відношення прямих іноземних інвестицій (FDI) до валових 

внутрішніх капіталовкладень (GDI): 

%1002 
GDI

FDI
ki ,                                     (2.3) 

де виділяються такі рівні інтеграції країни у міжнародний ринок інвестицій 

(РГКМРІ), %: 
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У випадку, коли kі2 > 20%, можна свідчити, що країна дуже тісно 

інтегрована у світовий ринок капіталів. Для характеристики участі країни у 

міжнародних інвестиційних потоках також є доцільним аналіз 

співвідношення прямих іноземних інвестицій вкладених і вивезених із 

країни. 

На основі методичних рекомендацій щодо оцінки рівня економічної 

безпеки України [104] для оцінювання рівня інвестиційної безпеки 

гірничорудної галузі можна запропонувати показник, що визначає відсоткове 

відношення загального обсягу реальних інвестицій окремої галузі 

промисловості країни до валового внутрішнього продукту (Lis): 

%2519100 
GDP

I
Lis                             (2.5) 

Максимальне порогове значення інвестиційної безпеки відповідає 

етапу, коли економіка перебуває на стадії реформування і потребує значних 

інвестицій для прискорення темпів науково-технічного прогресу за рахунок 

стимулювання інноваційного шляху розвитку національного господарства. 

Коли національна економіка перебуває на етапі стабільного розвитку, 
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порогове значення рівня інвестиційної безпеки може бути меншим. 

При цьому, показник інноваційної безпеки буде визначатися як 

відношення обсягу фінансування науково-технічних робіт за рахунок усіх 

джерел (VF) до GDP (Iins): 

%2100 
GDP

VF
І ins ,                                   (2.6) 

де раціональне значення показника (Iins) має бути на рівні не менше ніж 2% 

від GDP. 

Для побудови полігону граничних меж областей маневрування рівнем 

інтеграції інноваційного розвитку залізорудної галузі з урахуванням 

забезпечення його інвестиційної безпеки в умовах інтеграції у світовий 

економічний простір застосуємо нормалізацію умов (2.2), (2.4)-(2.6) відносно 

верхніх меж: 
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176,0100 
GDP

I
Lis                                (2.9) 

1insІ .                                           (2.10) 

Згідно розрахованих нормалізованих значень досліджуваних 

показників і рекомендованих меж інтегрованості у світову економіку можна 

побудувати полігони граничних меж областей маневрування рівнем 

інтеграції інноваційного розвитку залізорудної галузі з урахуванням 

забезпечення його інвестиційної безпеки за два роки: період світової кризи та 

післякризовий період (2012-2013 роки). Побудовані полігони показані на рис. 

2.9. 



124 

 

а) б) 

Рис. 2.9. Полігони граничних меж областей маневрування рівнем інтеграції інноваційного розвитку залізорудної 

галузі з урахуванням забезпечення його інвестиційної безпеки (а – кризовий 2012 рік, б – післякризовий 2013 рік)  

Джерело: розраховано й побудовано автором 
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Побудувавши полігони граничних меж областей маневрування рівнем 

інтеграції інноваційного розвитку залізорудної галузі з урахуванням 

забезпечення його інвестиційної безпеки за 2012-2013 роки, можна 

простежити залежність між первинними показниками діяльності та 

індикаторами рівня інвестиційної й інноваційної безпеки. 

Так як залізорудна галузь України є експортно орієнтованою галуззю, 

детальний аналіз доцільно проводити відносно показника ki1 (співвідношення 

обсягу експорту галузі до величини її валового внутрішнього продукту). 

Виходячи з побудованого полігону граничних меж областей 

маневрування галузевим рівнем інтеграції за 2012 рік, нормалізоване 

значення показника ki1 встановилося на рівні 0,89. Розташування отриманої 

точки на осі ординат відповідає області середнього рівня інтеграції (ОСРІ) з 

наближенням до граничної межі високого рівня інтеграції (ОВРІ). Таким 

чином, рівень інтеграції залізорудної галузі України суттєво залежить від 

двох величин, а саме обсягу експорту та ВВП галузі. 

Раціональне комбінування цих показників та їх пропорцій дасть 

можливість спрогнозувати необхідний рівень інтеграції галузі на основі 

відповідного аналізу динаміки за конкретний період. Так, в 2012 році, 

порівняно з 2011 роком, величина ВВП галузі знизилась на 18,05%, в той час 

як обсяг галузевого експорту скоротився лише на 8,45%. За рахунок такого 

співвідношення відсоткове значення показника ki1 в 2012 році склало 44,28%, 

а нормалізоване − 0,89. Беручи до уваги показники 2011 року, які мали 

тенденцію до зростання (обсяг ВВП − на 55,46%; обсяг експорту − на 

62,16%), слід зауважити, що значення інтегрованого критерію ki1 склало 0,79 

(39,64%), що нижче за аналогічний показник 2012 року. Саме експортна 

орієнтованість залізорудної галузі ставить динаміку експорту у її 

співвідношенні з динамікою ВВП на перше місце при прогнозі бажаного 

рівня інтеграції. Скажімо, наприклад, що частка експорту у валовому 

внутрішньому продукті становить 60%. Відповідно до верхньої межі рівнів 

інтеграції галузі у світове господарство (РГГСГ), нормалізоване значення 
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показника ki1 склало 1,2, яке, в свою чергу, відповідає області високого рівня 

інтеграції, переходячи верхню граничну межу. 

Якщо звернути увагу на побудований полігон граничних меж областей 

маневрування галузевим рівнем інтеграції за 2013 рік, нормалізоване 

значення показника ki1 встановилося вже на рівні 1,03. Отримана величина 

відповідає області високого рівня інтеграції галузі у світове господарство. 

При цьому, в динаміці обсяг ВВП в 2013 році знизився на 3,76%, а величина 

експорту, навпаки, зросла на 12,16%, що й спричинило збільшення 

галузевого рівня інтеграції. 

Аналогічно, виходячи з граничних меж областей маневрування рівнем 

інтеграції ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» за 2012 та 2013 роки, 

нормалізовані значення показника ki1 (або ki3) встановилися на рівнях 0,51 й 

0,70 відповідно. Обидві величини відповідають області середнього рівня 

інтеграції гірничодобувного дивізіону у світове господарство. При цьому, в 

2012 році величина ВВП скоротилась на 26,42%, а обсяг експорту − на 13,0%, 

що свідчить про збільшення рівня інтеграції до 0,51 з 0,43 у 2011 році. В 2013 

році величина ВВП знизилась на 3,08%, а обсяг експорту, навпаки, зріс на 

32,30%. 

Що стосується показників ki2, Lis та Iins, їх нормалізовані значення на 

побудованих полігонах граничних меж областей маневрування рівнем 

євроінтеграції залізорудної галузі за 2012-2013 роки відповідають області 

низького рівня інтеграції. Це говорить про досить низький рівень 

інвестиційної та інноваційної безпеки підприємств залізорудної галузі 

України. Однак, у даній ситуації є можливість раціонального обґрунтування 

необхідної величини прямих іноземних інвестицій та загального обсягу 

реальних інвестицій у залізорудну галузь країни. Так, в 2013 році величина 

прямих іноземних інвестицій у галузь скоротилася на 36,90%, в той час як 

сума валових капіталовкладень − лише на 19,42%. При цьому, нормалізоване 

значення показника ki2 склало 0,05. Для того, щоб значення критерію 

перейшло за межу області низького рівня інтеграції (0,25), доцільно 
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зменшити обсяг валових внутрішніх капіталовкладень у галузі відносно 

значення за поточний рік (в середньому до 2000 млн. грн.) та збільшити 

величину прямих іноземних інвестицій (у середньому до 100 млн. грн.). 

Щодо показника Lis, його нормалізоване галузеве значення в 2013 році 

становило 0,24. При цьому, порівняно з 2012 роком, у поточному році 

загальний обсяг реальних інвестицій скоротився на 56,40%, а валовий 

внутрішній продукт − на 3,76%, що свідчить про зниження значення 

критерію з 0,36 в 2012 році до 0,24. Для того, щоб значення індикатора 

інвестиційної безпеки перейшло за межу області низького рівня інтеграції 

(0,76), раціонально зменшити обсяг галузевого ВВП за поточний рік (у 

середньому до 31000 млн. грн.) та збільшити загальну величину реальних 

інвестицій (у середньому до 6000 млн. грн.). 

Нормалізоване значення індикатора інноваційної безпеки галузі Iins в 

2013 році склало 0,03.Проте, розрахована величина є значно нижчою за 

встановлену нормативну межу (2% або 1), що свідчить про неспроможність 

гірничорудних підприємств України здійснювати активну дослідницьку 

роботу у науково-технічній сфері. Для того, щоб значення показника 

перейшло за межу області низького рівня інтеграції (1), доцільно збільшити 

величину обсягу фінансування науково-технічних робіт у залізорудній галузі 

відносно значення за поточний рік (у середньому до 1112 млн. грн.). 

Згідно нормалізованих значень меж інтегрованості в світову економіку 

(2.7)-(2.10) побудований полігон граничних меж областей маневрування 

рівнем інтеграції інноваційного розвитку залізорудної галузі в умовах 

євроінтеграції з урахуванням забезпечення його інвестиційної безпеки 

наведено на рис. 2.10. 

Посилення інтеграційних процесів на рівні галузей економіки 

передбачає участь окремих підприємств галузі в різноманітних формах 

міжнародних економічних відносин. При цьому, показник рівня  
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Рис. 2.10. Граничні межі областей маневрування рівнем показників 

інтеграції залізорудної галузі з урахуванням необхідності забезпечення 

активізації процесу інноваційного розвитку та інвестиційної безпеки 

Джерело: побудовано автором на основі аналізу макроекономічних 

показників розвитку галузі за період 2007–2014 рр. 

 

інтегрованості галузі (2.1) у світовому економічному просторі трактується як 

коефіцієнт спеціалізації галузі, а саме співвідношення експортних до 

національних продажів галузі: 
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де виділяються наступні рівні інтегрованості галузі у світове господарство 

(РГГСГ) та її залежності від світових ринків, %: 
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Згідно ст. 2 Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні" [49] передбачається "… збільшення експортного 

потенціалу держави з ефективним використанням вітчизняних і світових 

науково-технічних досягнень". Отже, виходячи з того, що залізорудна галузь 

добувної промисловості України є в більшій мірі експортно орієнтованою, 

полігони граничних меж областей маневрування рівнем інтеграції 

інноваційного розвитку залізорудної галузі в умовах євроінтеграції необхідно 

будувати, як з урахуванням умов (2.2)  висока якість рівня інтеграції 

(рівень-країна, рис. 2.8), так і з урахуванням умов (2.12)  середня якість 

рівня інтеграції (рівень-галузь). 

Для побудови полігону граничних меж областей маневрування рівнем 

інтеграції інноваційного розвитку залізорудної галузі в умовах євроінтеграції 

з урахуванням забезпечення його інвестиційної безпеки (середня якість рівня 

інтеграції  рівень-галузь) застосуємо нормалізацію умов (2.12) відносно 

верхніх меж: 
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Згідно нормалізованих значень меж інтегрованості в світову економіку 

(2.8), (2.9), (2.10), (2.13) побудований полігон граничних меж областей 

маневрування рівнем інтеграції інноваційного розвитку залізорудної галузі в 

умовах євроінтеграції з урахуванням забезпечення його інвестиційної 

безпеки (середня якість рівня інтеграції  рівень-галузь), який представлений 

на рис. 2.11. 

Таким чином, з огляду на те, що підприємства залізорудної галузі 

добувної промисловості України є експортно орієнтованими, та такі, що  
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Рис. 2.11. Полігон граничних меж областей маневрування рівнем 

інтеграції інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств залізорудної 

галузі в умовах інтеграції у світовий економічний простір з урахуванням 

забезпечення його інвестиційної безпеки (середня якість рівня інтеграції) 

Джерело: розраховано й побудовано автором 

 

забезпечують чорну металургію країни, яка є базовою галуззю національного 

господарства, вихідною сировиною і, насамперед, залізною рудою, 

оцінювання ефективності рівня інтеграції інноваційного розвитку 

залізорудної галузі з урахуванням забезпечення його інвестиційної безпеки 

доцільно здійснювати на підґрунті побудованих полігонів граничних меж 

областей маневрування рівнем інтеграції інноваційного розвитку 

залізорудної галузі в умовах євроінтеграції з урахуванням рівнів якості 

інтеграції: країна-галузь (рис. 2.10 і рис. 2.11). 

Крім того, дослідження впливу вдосконалення управління 
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інноваційним розвитком залізорудної галузі на результати її господарської 

діяльності доцільно проводити саме на підставі побудованих полігонів 

граничних меж областей маневрування рівнем інтеграції інноваційного 

розвитку галузі. 

Побудовані полігони дають можливість простежити залежність між 

первинними макроекономічними показниками господарської діяльності 

залізорудної галузі та індикаторами її інвестиційної й інноваційної безпеки, а 

також раціонально обґрунтувати необхідну величину прямих іноземних 

інвестицій у залізорудну галузь країни, величину загального обсягу реальних 

інвестицій і величину обсягу фінансування науково-технічних робіт, яка 

необхідна для стулювання інноваційного шляху розвитку галузі в світовому 

економічному просторі [80]. 

Для дослідження основних економічних показників щодо аналізу 

інноваційного розвитку залізорудної галузі та ГДД ТОВ «Метінвест 

Холдинг» в умовах посилення інтеграційних процесів світової економіки 

здійснимо аналіз їх динаміки за 2007-2014 роки. Передусім, це такі 

показники діяльності галузі: GDPгал. – величина валового внутрішнього 

продукту, що створюється залізорудною галуззю країни; ЕХРгал. – величина 

обсягу експорту продукції залізорудної галузі; FDIгал. – величина прямих 

іноземних інвестицій у залізорудну галузь країни; GDIгал. – величина валових 

внутрішніх капіталовкладень у залізорудну галузь; Ігал.  величина загального 

обсягу реальних інвестицій в залізорудній галузі; VFгал.  величина обсягу 

фінансування науково-технічних робіт у залізорудній галузі за рахунок усіх 

джерел. Аналіз ключових макроекономічних показників інноваційного 

розвитку залізорудної галузі та її інтеграції у світовий економічний простір 

представлено в Додатку Е (табл. Е1-Е6). 

Основні економічні показники щодо оцінки інноваційного розвитку 

залізорудної галузі в цілому та ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» за 2007-2014 

роки представлені згруповано у табличному вигляді (табл. 2.11 і табл. 2.12). 
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Таблиця 2.11 

Основні економічні показники щодо аналізу інноваційного розвитку залізорудної галузі України 

за 2007-2014 роки 

№ Роки 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

1 Аналіз динаміки величини ВВП, що створюється залізорудною галуззю України 

 GDPгал. 23455529 39030490 23191439 45317733 70452118 57737612 55564722 70821735 

2 Аналіз динаміки обсягу експорту продукції залізорудної галузі України 

 EXPгал. 6943188 12224044 9355843 17222448 27927416 25566315 28675445 34052512 

3 Аналіз динаміки величини прямих іноземних інвестицій у залізорудну галузь України 

 FDIгал. 13009 24145 18037 27781 68005 84445 52699 82537 

4 Аналіз динаміки величини валових внутрішніх капіталовкладень у залізорудну галузь України 

 GDIгал. 1723391 3102485 2040884 3058490 6442046 6848166 5730591 7551454 

5 Аналіз динаміки величини загального обсягу реальних інвестицій у залізорудній галузі України 

 Iгал. 946244,4 1762701 1157270 1763999 3575176 5260750 3397207 4947177 

6 Аналіз динаміки величини обсягу фінансування науково-технічних робіт у залізорудній галузі України за рахунок усіх джерел 

 VFгал. 41059 31235 17607 37071 41538 37053 36685 41720 

 

Джерело: [70, 154, 112]. 
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Таблиця 2.12 

Основні економічні показники щодо аналізу інноваційного розвитку ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 

за 2007-2014 роки 

№ Роки 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

1 Аналіз динаміки величини ВВП, що створюється ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 

 GDPГДД 14870423 24429778 14495118 26941526 41184739 30302575 29370553 37647188 

2 Аналіз динаміки обсягу експорту продукції ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 

 EXPГДД 2276375 4089844 3506204 5970423 8880023 7721314 10215336 11301880 

3 Аналіз динаміки величини прямих іноземних інвестицій у ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 

 FDIГДД 6452 9848 5245 14617 36969 24768 19636 31236 

4 Аналіз динаміки величини валових внутрішніх капіталовкладень у ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 

 GDIГДД 902497 1399546 672460 1691774 3716634 2744146 2210673 3285090 

5 Аналіз динаміки величини загального обсягу реальних інвестицій у ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 

 IГДД 471623 855414 410088 1128132 2338442 1444676 630484 1551760 

6 Аналіз динаміки величини обсягу фінансування науково-технічних робіт у ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» за рахунок усіх джерел 

 VFгал. 41059 31235 17607 37071 41538 37053 36685 41720 

 

Джерело: [70, 154, 112] 
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У додатку Ж предсталені економічні параметри інноваційного розвитку 

залізорудної галузі та ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 

Для більш повної діагностики сучасного стану інноваційного розвитку 

залізорудної галузі України наведемо графічний аналіз динаміки загальних 

економічних параметрів розвитку галузі, а саме − GDPгал., EXPгал., GDIгал. 

(рис. 2.12). 

 

 

Рис. 2.12. Графічний аналіз динаміки величин загальних економічних 

показників розвитку галузі за 2007-2014 роки 

Джерело: розраховано й побудовано автором 

 

За останні сім років залізорудною галуззю України створено близько 

400 млрд. грн. ВВП. Динаміка ВВП, створеного галуззю, має позитивну 

тенденцію у 2014 р., яка відповідає основним економічним змінам у країні. За 

вказаний період підприємства галузі реалізували продукцію на зовнішній 

ринок на суму близько 160 млрд. грн., а загальна сума капіталовкладень з 

2007 р. по 2014 р. складає близько 37 млрд. грн. 

Динаміка показників, що безпосередньо характеризують рівень 

інтеграції інноваційного розвитку залізорудної галузі у світовий економічний 
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простір − FDIгал., Iгал., VFгал. з подальшим прогнозом на три роки вперед, 

відображена на рис. 2.13. 

 

 
 

Рис. 2.13. Динаміка процесів інноваційного розвитку та параметрів 

інтеграції залізорудної галузі у світовий економічний простір за 2007-2014 

роки з прогнозом на 2015-2017 роки 

Джерело: розраховано й побудовано автором 

 

Обсяг фінансування науково-технічних робіт у залізорудній галузі 

України за рахунок усіх джерел скоротився у 2009 році та у 2012-2013 рр., які 

характеризуються кризовими явищами в економіці держави. Величина 

прямих іноземних інвестицій і реальних інвестицій у залізорудну галузь 

України має тенденцію, яка практично щороку змінюється, але має 

позитивну прогнозну динаміку. Відповідно до побудованого прогнозу 

інноваційного розвитку та параметрів інтеграції залізорудної галузі у 

світовий економічний простір відбудеться відбудиться їх поступова 

активізація. 
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Висновки до розділу 2 

 

Проведена оцінка результативності державного регулювання 

інноваційного розвитку підприємств залізорудної галузі дозволила 

сформувати такі висновки: 

1. З огляду на те, що залізорудна галузь добувної промисловості 

України є базовою галуззю національного господарства, яка передусім 

орієнтована на експорт, встановлено, що дослідження впливу вдосконалення 

управління інноваційним розвитком підприємств залізорудної галузі на 

результати її діяльності доцільно проводити на підставі побудованих 

полігонів граничних меж областей маневрування рівнем інтеграції 

інноваційного розвитку галузі в умовах світового економічного простору з 

урахуванням забезпечення його інвестиційної безпеки. 

2. Доведено, що побудовані полігони граничних меж областей 

маневрування рівнем інтеграції інноваційного розвитку залізорудної галузі 

дають можливість простежити залежність між первинними параметрами 

діяльності галузі та індикаторами її інвестиційної й інноваційної безпеки, а 

також раціонально обґрунтувати необхідну величину прямих іноземних 

інвестицій у залізорудну галузь країни, величину загального обсягу реальних 

інвестицій і величину обсягу фінансування науково-технічних робіт, яка 

необхідна для активізації інноваційного шляху розвитку галузі.  

3. Аналіз результатів діяльності залізорудної галузі України за 2014 рік 

показав, що вона високо інтегрована у світову економіку лише за показникам 

співвідношення прямих іноземних інвестицій у галузь до валових внутрішніх 

капіталовкладень і показником інвестиційної безпеки. Цей факт підтверджує 

експортно орієнтований характер галузі, однак ставить під сумнів її рівень 

інноваційної безпеки. Так, наприкінці 2014 року величина прямих іноземних 

інвестицій у галузь зросла на 56,60%, порівняно з аналогічним показником за 

2013 рік, а загальний обсяг реальних інвестицій збільшився на 48,63%. У 

свою чергу, обсяг фінансування науково-технічних робіт за рахунок усіх 
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джерел за поточний рік зріс на 16,22% і склав 43 млн. грн., однак ця величина 

є досить низькою відносно обсягу ВВП галузі, що негативно впливає на її 

рівень інноваційної захищеності і відповідно на рівень інтеграції у світову 

економіку. 

4. Проведений аналіз найважливіших характеристик інноваційного 

розвитку та процесів інтеграції у світову економіку залізорудної галузі й ГДД 

«Метінвест» дав можливість зробити висновок, що виявлені диспропорції 

між векторами рівня інтеграції та інвестиційної безпеки інноваційного 

розвитку експортно орієнтованої галузі вказують на необхідність 

удосконалення критеріїв оцінювання раціонального рівня інтеграції та 

рекомендованих меж для їх кількісних значень. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [75, 

76, 78, 80]. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Стратегічні напрями вдосконалення державного регулювання 

інноваційного розвитку залізорудної галузі 

 

Посилення інтеграційних процесів світової економіки являє собою 

універсалізацію структурно-функціональних зв’язків і взаємовідносин у 

різноманітних сферах соціально-економічної діяльності як розвинутих, так і 

відсталих країн, що стоять на шляху інноваційного розвитку своїх економік в 

умовах постіндустріальних трансформацій, інтенсивності міжнародної 

конкуренції, в які втягнуті як національне господарство, так і процеси 

функціонування сучасного українського суспільства взагалі, обумовлює 

необхідність становлення і адаптації державної економічної політики до 

єдиних стандартів для всієї трансформаційної світової економіки. 

На жаль, приклад досвіду постсоціалістичних країн, що, безумовно, 

також належать до категорії відсталих, показує, що їх надії на скорочення 

розриву з промислово розвинутими країнами не виправдалися як у соціально-

економічному, так і в техніко-технологічному відношенні. Разом з тим, за 

роки ринкових перетворень економічна ситуація для більшості з цих країн на 

міжнародному ринку суттєво змінилася, але вони так і залишаються досить 

далекі від бажаних стандартів першої стадії «постіндустріального 

суспільства», і в цілому, більш за все зблизилися лише з основною масою 

держав «третього» світу, що намагаються розвиватися відповідно єдиних 

стандартів сучасної світової економіки.  

Перехідний період процесу трансформації світового економічного 

простору ще далеко не завершений і в окремих сегментах ринкової 

інфраструктури набирає все більших обертів. У такій ситуації більш 
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досяжним для постсоціалістичних країн постає завдання переходу їх 

економік у режим стабілізації стійкого розвитку в контексті помірного, або ж 

прискореного зростання, з метою не наздогнати промислово розвинуті країни 

(що в умовах перебігу сучасних економічних криз стає абсолютно 

нереальним), а принаймні б наблизитися до них за окремими параметрами та 

стандартами, використовуючи на інноваційній основі як власні потенційні 

можливості модернізації економіки, так і переваги включення в регіональні 

та галузеві інтеграційні процеси.  

При цьому, дослідження особливостей державного регулювання 

стосовно забезпечення економічної безпеки інноваційного розвитку, 

спрямованого на підвищення конкурентоспроможності галузей 

національного господарства та ефективності управління процесами інтеграції 

на його різних рівнях: галузь, національна економіка, світова економіка є 

кардинальною комплексною проблемою, для вивчення і вирішення якої на 

сьогодні, як ніколи раніше, вкрай відчувається брак результатів 

фундаментальних, науково-практичних і методичних розробок. Так, зокрема, 

недостатньо досліджені теоретичні та практичні можливості щодо створення 

вільних промислово-виробничих зон в індустріальних регіонах та способи 

подолання перешкод і труднощів їх функціонування. Відсутні відповідні 

комплексні програми соціально-економічного дослідження процесів 

модернізації та реструктуризації вугільної галузі, шляхів вирішення наслідків 

соціальних проблем, спричинених результатами реалізації цих процесів і т. 

ін.  

Разом з тим, використання європейського досвіду щодо більш 

ефективного впровадження механізмів державного регулювання вирішення 

проблем посилення інтеграційних процесів у світовий економічний простір 

великих індустріальних регіонів України з урахуванням ключових аспектів 

забезпечення економічної безпеки як держави, так і окремих галузей 

економіки, мало фрагментарний характер, що було спричинено перш за все 

недостатнім рівнем: 
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- фінансування відповідних заходів на реструктуризацію і модернізацію 

галузей економіки; 

- мотивації населення до професійно-технічного навчання у контексті 

освоєння нових професій.  

Узагальнюючи міжнародний досвід окремих країн стосовно 

інноваційного розвитку національних господарств в умовах посилення 

інтеграційних процесів світової економіки, можна погодитися з висновком  

О. В. Гаврилюк [25], « … що набір методів і важелів регулювання процесу 

забезпечення економічної безпеки на рівні регіонів залежить скоріше від 

конкретних економічних реалій та традицій управління економічним 

розвитком держави, ніж від соціально-економічних й інституціональних 

підвалин суспільства.  

Так, нині розвинуті країни з ринковою економікою (в тому числі країни 

«старого ЄС») використовують різні адміністративні обмеження, а країни 

колишнього соціалістичного табору (Китай, В’єтнам) активно 

використовують ринкові механізми. Зокрема, у Франції, Японії та Швеції 

сильними залишаються позиції прихильників активного державного 

регулювання, тоді як у Великій Британії та Італії перевагу віддають 

неоліберальним ідеям. Наприклад, у Франції та Японії щороку 

розробляються плани державної інвестиційної стратегії, в яких чітко 

окреслюються напрями державного інвестування». 

Отже, інноваційним типом розвитку національного господарства на 

галузевому рівні в сучасних умовах постійних трансформацій інтеграційних 

процесів світової економіки, на нашу думку, є спосіб забезпечення 

економічного зростання промислових регіонів країни, придатних до 

активізації наукоємних виробництв, які мають стратегічне значення для 

держави, що ґрунтується на комплексному підході щодо розробки та 

реалізації систематичних інновацій, які орієнтовані на суттєве поліпшення 

всіх ключових аспектів господарської діяльності економічної системи 

промислово-виробничого комплексу в контексті формування національних 
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конкурентних переваг з метою забезпечення відносно стабільних темпів 

розвитку та економічної безпеки держави.  

Разом з тим, економіка України характеризується цілим переліком 

критичних проблем, пов’язаних з процесами інноваційного розвитку [17, 

с. 20-22], зокрема, на галузевому і регіональному рівнях в умовах посилення 

процесів інтеграції в світовій економіці необхідно виокремити такі: 

- створення мотивів відповідної інноваційної міжнародної поведінки 

суб’єктів національної економіки; 

- налагодження кооперації між секторами: генерації науково-

практичних знань і виробництвом, орієнтованим на світовий економічний 

простір;  

- відсутність як елементів, так і відповідного інфраструктурного 

забезпечення державного регулювання галузевого інноваційного розвитку. 

Таким чином, переорієнтація на активізацію інноваційного типу 

розвитку на всіх рівнях управління національним господарством потребує 

створення відповідної державної стратегії інноваційного розвитку України та 

її виконання [17, с. 21]. 

Світовий досвід трансформації ринкового середовища показує, що 

серед головних чинників, які відіграють визначальну роль у забезпеченні 

належного рівня розвитку провідних галузевих і регіональних економік 

національного господарства та відповідних взаємовідносин між суб’єктами 

сучасного ринку в умовах посилення інтеграційних процесів, що забезпечує 

економічну безпеку відносин держави, є рівень розвитку його 

інституціонального середовища. 

Отже, однією з пріоритетних сфер стимулювання економічної 

діяльності щодо активізації інноваційного розвитку галузей національного 

господарства на регіональному рівні має стати саме інституціональний 

розвиток, без якого неможливе створення та підтримка функціонування 

життєздатної соціально орієнтованої економіки держави, адаптованої до 

постійних ринкових трансформацій. 
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У процесі дослідження міжнародного досвіду державного регулювання 

забезпеченням економічної безпеки на рівні промислово-виробничих регіонів 

особливо актуальним постає питання збалансування інноваційної та 

інвестиційної політики. Оскільки галузі економіки на регіональному рівні 

мають різний ступінь розвитку як інноваційного, так науково-технічного 

потенціалу, то повинні бути запропоновані й різні сценарії їхнього 

використання. Тому необхідним є державне сприяння щодо використання 

різних інструментів стимулювання інвестицій та обґрунтоване їх 

спрямування у пріоритетні сфери активізації інноваційного розвитку з 

урахуванням інтеграції України в європейський економічний простір, що є 

одним із першочергових і найважливіших завдань сучасної вітчизняної 

економіки. 

Розширення Євросоюзу за рахунок приєднання нових членів, держав із 

гіршими показниками як соціально-економічного, так і інноваційно-

інвестиційного розвитку, призводить до послаблення позицій країн-членів 

ЄС у змаганні за світове лідерство в умовах посилення конкуренції сучасного 

світового ринку. Очевидним є й те, що погіршення ситуації на міжнародному 

ринку та його окремих сегментах у цій сфері стало поштовхом для прийняття 

в розширеному ЄС пропозицій з проблем активізації інноваційного розвитку 

в межах його інвестиційної політики, які були сформовані у межах документа 

«Інноваційна політика: сучасні підходи в контексті Ліссабонської стратегії» 

[66]. При цьому, як основні пріоритети виділяються такі, що безпосередньо 

пов’язані з: 

- поліпшенням стану інноваційного середовища за рахунок посилення 

та активізації інноваційної складової всіх рівнях і напрямках національних 

політик з урахуванням особливостей їх інтеграції; 

- стимулюванням ринкового інноваційного попиту на основі 

забезпечення стабільного розвитку науково-технічного рівня виробничих 

процесів, що спрямоване на сприяння реалізації наукоємних нововведень у 

межах концепції реалізації інноваційної продукції на «лідируючих» ринках; 
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- стимулюванням упровадження інновацій на державному рівні, 

шляхом подолання бюрократичних перешкод консерватизму процесів 

державного управління; 

- посиленням галузевої інноваційної політики на регіональному рівні 

на основі активізації інноваційних процесів.  

Корисним є досвід країн Центральної та Східної Європи, в яких 

важлива увага по відношенню до організації інноваційної діяльності галузей 

економіки приділяється не лише промислово розвинутим регіонам 

національного господарства, але й певні пріоритети проблеми забезпечення 

інноваційного розвитку, сконцентровані на віддалених від центра 

економічних мегаполісів територіях, що сприяє раціональній інтеграції та 

уніфікації національної політики держави. 

На сьогодні Євросоюз розраховує залучати регіони країн Центральної 

та Східної Європи до активізації інноваційних процесів в економічному 

інтеграційному європейському просторі, збалансовано поєднуючи науково-

дослідні, проектні, фінансові та виробничі ресурси, що повинно прискорити 

створення в межах ЄС цілісного багаторівневого наукоємного промислово-

виробничого комплексу, тісно взаємопов’язаного на регіональному, 

галузевому, державному і наддержавному рівнях. Саме такий задум ідеологів 

ЄС повинен перехопити довгострокову ініціативу американських 

транснаціональних компаній у сфері індукування раціонального 

використання інвестиційних ресурсів, спрямованих на активізацію 

інноваційних процесів промислово-виробничого комплексу в умовах 

посилення системної інтеграції та уніфікації світової економіки.  

Посилення інтенсивності міжнародної конкуренції динамічного 

розвитку науки та нових сучасних технологій є неминучою тенденцією 

світової трансформаційної економіки, що спонукає появу нових 

визначальних у системі державного регулювання адміністративних методів 

впливу стосовно модернізації економіки країни на основі активізації 

інноваційної діяльності та безумовно пов’язано з кардинальними змінами в 
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загальнодержавній політиці, культурі, екології, що приводить до 

інтегрованості та уніфікованості економіки, політики, культури країни в 

цілому [148, с. 55-56]. 

Інтегрованість і уніфікованість неможлива без раціональної локалізації 

процесів інноваційного розвитку економіки на регіональному рівні, у межах 

яких сконцентровані провідні експортно орієнтовані галузі національного 

господарства, тому в умовах сьогоденної системної трансформації 

міжнародних товарних ринків значною мірою зростає роль регіонів, 

придатних для розвитку й активізації наукоємних виробництв стратегічного 

значення щодо забезпечення економічної безпеки держави. 

Отже, з метою стабілізації рівня інноваційного розвитку галузі в 

умовах інтеграції у світову економіку з урахуванням забезпечення його 

інвестиційної безпеки і виходячи із визначення сутності та складових 

інноваційної діяльності промислових підприємств, побудована 

концептуальна модель державного регулювання інноваційного розвитку 

залізорудної галузі добувної промисловості національної економіки України 

(рис. 3.1). 

Згідно з основними етапами запропонованої концептуальної моделі, на 

основі моніторингу економічної захищеності перебігу інтеграційних процесів 

у світову економіку, передбачається збалансоване управління: обсягами 

реальних інвестицій, фінансуванням науково-технічних робіт, залученням 

прямих іноземних інвестицій у галузь, спрямоване на забезпечення її 

економічного оновлення та стабільного інноваційного розвитку і 

попередження й уникнення можливих негативних соціально-економічних 

наслідків, пов’язаних з необхідністю подальшого розвитку інтеграційних 

процесів національного господарства у світовому економічному просторі. 

З огляду на результати проведеного дослідження для забезпечення 

стабільної перспективи перебігу інтеграційних процесів залізорудної галузі 

України у світову економіку, на нашу думку, можна запропонувати наступні 

напрями вирішення означених проблем, а саме: збільшення величини прямих 
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Рис. 3.1. Концептуальна модель державного регулювання інноваційного 

розвитку залізорудної галузі добувної промисловості національної 

економіки України 

Джерело: розроблено автором 

 

іноземних інвестицій, порівняно з параметром за 2013 рік, в середньому на 

88,68% (до 100 млн. грн.) при одночасному зниженні обсягу валових 

внутрішніх капіталовкладень до 2000 млн. грн. (на 65,10%); збільшення 

загальної величини реальних інвестицій, порівняно з показником поточного 

року, в середньому на 76,62% (до 6000 млн. грн.) при одночасному зниженні 

обсягу галузевого ВВП до 31000 млн. грн. (на 44,21%); збільшення величини 

обсягу фінансування науково-технічних робіт у залізорудній галузі, відносно 

значення за 2013 рік, в середньому до 1112 млн. грн. 

Центральну роль у розвитку інноваційної діяльності відіграє механізм 

її фінансового забезпечення, що обумовлює необхідність створення чіткої і 
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ретельно обґрунтованої виваженої системи фінансування процесів активізації 

інноваційного розвитку галузі. На нашу думку, тільки при такій постановці 

завдання створюються необхідні умови щодо раціонального управління 

накопиченням і маневруванням фінансових ресурсів та можливостями їх 

концентрації в контексті пріоритетних напрямів інноваційної політики. 

Для ефективного здійснення інноваційної діяльності будь-якого 

промислового підприємства система управління її фінансуванням повинна 

будуватися з урахуванням життєвого циклу інновацій на підприємстві, 

масштабів та організаційно-правової форми його господарювання. Як 

свідчать теоретико-практичні дослідження процесів управління 

фінансуванням інноваційної діяльності, на різних етапах життєвого циклу 

інновацій доцільні сполучення та використання різних джерел фінансового 

забезпечення інноваційної діяльності. 

Дослідженням середовища функціонування підприємств залізорудної 

галузі в умовах трансформаційних процесів встановлено, що у період 

переходу до ринкових відносин підприємства залізорудної галузі України в 

силу специфічних особливостей гірничо-геологічних умов і наявних 

технологій розробки залізорудних родовищ зіткнулися з кризою своїх 

виробничо-господарських систем, наслідки якої відчутні й сьогодні, які 

характеризуються такими причинами: 

- низьким організаційно-технічним рівнем виробництва; 

- значним зносом активної частини основних виробничих фондів; 

- великими строками експлуатації технологічно застарілого 

обладнання; 

- порушенням процесу відновлення основних засобів; 

- значними витратами на ремонт основних виробничих фондів; 

- погіршенням гірничо-геологічних умов розробки родовищ та ін.  

З огляду на зазначене, першочерговим завданням для залізорудної 

галузі є модернізація економіки галузі, яка передбачає розвиток виробничих 

процесів на основі впровадження інновацій і включає в себе як оновлення 
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техніки та технології виробництва продукції, так і вимагає глибоких 

перетворень щодо організації праці та управління процесом інноваційного 

розвитку. Тому одним із назрілих проблемних завдань, що потребує 

належного теоретичного опрацьовування, є забезпечення раціонального 

фінансування інноваційного розвитку галузі. 

З боку держави для забезпечення ефективного фінансування 

інноваційної діяльності підприємств залізорудної галузі України необхідна 

реалізація наступних заходів: 

- ініціювати формування новоутворених науково-дослідних центрів, що 

утримуються за рахунок змішаного (державно-приватного) фінансування; 

- забезпечення належних умов щодо забезпечення процесів 

раціональної інтеграції системи бюджетного фінансування науково-

прикладних досліджень з позиції державного та змішаного інвестування у 

межах «бюджету інноваційного розвитку»; 

- запровадження механізмів стимулювання активізації інноваційного 

розвитку, зокрема, надання пільг гірничорудним підприємствам, які активно 

впроваджують базисні інновації та реалізують інноваційно оновлену 

продукцію; 

- запровадження практики надання інноваційно активним 

підприємствам галузі середньострокових кредитів зі зниженою кредитною 

ставкою (з одночасним частковим погашенням банківських кредитів за 

рахунок державного бюджету); 

- забезпечення реалізації додаткових заходів щодо підвищення рівня 

ефективності інтелектуального капіталу галузі; 

- створення відповідних умов і стимулювання активного розвитку 

малого бізнесу, який спеціалізується на різних стадіях інноваційного циклу, 

та його співпрацю з підприємствами залізорудної галузі. Це потребує 

створення і розвитку нових організаційних структур інноваційної сфери: 

науково-технічних інкубаторів, технопарків, технополісів і венчурних фірм, 

які у перспективі повинні стати стержнем інноваційного процесу в країні. 
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З боку підприємств залізорудної галузі України заходами для 

забезпечення ефективного управління фінансуванням інноваційної діяльності 

можуть стати: 

- прогнозування інновацій і планування інноваційної програми на 

основі аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища (SWOT- аналіз); 

- розробка оптимальної програми фінансування інноваційної діяльності 

підприємства на основі вдосконалення механізмів управління фінансовим 

забезпеченням інноваційного розвитку. Оптимізація фінансової структури 

інвестиційного капіталу; 

- активізація процесів інвестування у власні НДДКР, де на перший план 

виноситься цільове, предметно орієнтоване та проблемно спрямоване 

фінансування;  

- скорочення тривалості інвестиційного й інноваційного циклів; 

- удосконалення інформаційного забезпечення інноваційного розвитку; 

- розробка та упровадження методичних підходів щодо експертної 

оцінки рівня інноваційності продукції, що випускається підприємством, і 

загального техніко-технологічного рівня виробництва. 

Запропоновані заходи з підвищення ефективності механізму 

фінансування інноваційної діяльності підприємств залізорудної галузі 

України в умовах інтеграції у світову економіку дозволять раціонально 

використовувати обмежені фінансові ресурси і створити основу для 

подальшого інноваційного розвитку як окремих підприємств галузі, так 

гірничо-металургійного комплексу в цілому. 

Оцінка ефективності інновацій завжди була однією із ключових 

проблем розвитку економічних систем. Разом з тим, в умовах сучасних 

ринкових перетворень, що відбуваються в національній економіці України, 

загострюється питання щодо необхідності комплексного оцінювання 

ефективності інновацій і механізму їх упровадження. Зокрема, при оцінці 

ефективності інноваційних проектів і механізму їх упровадження, слід 

проаналізувати декілька видів ефективності, що залежать від призначення 
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інноваційного продукту, де оцінка ефективності інноваційних проектів і 

механізмів їх упровадження пропонується здійснювати згідно таких етапів: 

1) розроблення критеріїв оцінювання ефективності; 

2) розроблення системи ключових показників і організаційних 

процедур; 

3) управління інноваціями на основі сформованої системи критеріїв; 

4) формування системи зворотних зв’язків з метою коригування 

альтернативних варіантів досягнення цілей процесу інноваційного розвитку. 

Отже, ефективність інноваційного проекту – це категорія, яка 

відображає відповідність інноваційного продукту цілям та інтересам його 

учасників. Тому необхідно оцінювати ефективність проекту в цілому, а 

також ефективність участі кожного суб’єкта інноваційного процесу. 

Основною метою визначення ефективності інноваційного продукту та 

механізму його впровадження є визначення потенційної привабливості 

проекту для його учасників та обґрунтування джерел фінансування. 

Загальна сума витрат на інновації складається з поточних і капітальних 

витрат. Поточні витрати включають у себе: 

- заробітну плату працівників, які зайняті розробкою і впровадженням 

інновацій; 

- відрахування на соціальні потреби; 

- витрати на придбання сировини, матеріалів, необхідних для 

забезпечення інноваційної діяльності, що здійснюється підприємством 

протягом року. 

Капітальні витрати містять у собі витрати на придбання машин, 

обладнання, інших основних засобів, споруд, земельних ділянок та об’єктів 

природокористування. 

Слід відзначити, що розвиток профілів діяльності підприємства 

характеризується створенням складних ієрархічних субструктур, що мають 

поєднувати процеси формування і реалізації пріоритетних напрямків на 

різних рівнях господарювання, а також потребують розробки ситуативних 
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планів і таких керуючих підходів, що надасть можливість на різних етапах їх 

реалізації досягти необхідного рівня ефективності. 

Для моделювання сценаріїв інноваційної діяльності виконано обробку 

статистичних даних підприємств Дніпропетровської, Кіровоградської та 

Запорізької областей за останні роки. Кожне з підприємств у цей термін 

почало працювати над новими замовленнями – інноваційними видами 

продукції. Як інформаційну базу для досліджень обрано внутрішні звіти на 

підприємствах щодо аналізу собівартості всієї номенклатури продукції за 

звітний період, який складає один місяць. Другим джерелом інформації для 

досліджень стали помісячні плани виробництва продукції і виконання 

договірних зобов'язань виробників перед замовниками. 

 

 

3.2. Структурно-функціональна модель процесу формування 

стратегії інноваційного розвитку залізорудної галузі України 

 

Сучасна економіка України знаходиться під значним впливом держави, 

що здатна суттєво змінювати хід економічного циклу, характер економічної 

динаміки, глибину і частоту криз, тривалість фаз циклу і співвідношення між 

ними. За активного впливу держави видозмінюється сам механізм циклічного 

руху. Завдяки державному регулюванню пом’якшуються циклічні коливання. 

Державна політика регулювання кризових ситуацій полягає в мінімізації 

економічного й соціального збитку, викликаного дією світової і національної 

економічних криз і реалізації стратегії економічної безпеки держави [109, с. 

351]. 

Автор Н. В. Сапа [147, с. 158] стверджує, що кризова ситуація – це 

межа, перехід від однієї рівноваги до іншої, при цьому необхідно вміти 

передбачати результати нової рівноваги. 

На думку [108, с. 75], для країн, які перебувають у зоні системної 

кризи, як Україна, оптимальна модель виходу з кризи передбачає поєднання 
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потенціалу регіональних ресурсів із дозованим економічним ризиком у тих 

сферах господарювання, де можливо отримати максимальну поточну 

ефективність, активізація інституцій, які спроможні зменшити фактор 

невизначеності, скоротити ризики і загрози економічної безпеки в бізнесі і 

державному управлінні.  

У сучасних умовах трансформації сучасного українського суспільства 

від держави потрібна мобілізація всіх зусиль для створення умов виходу 

України з економічної кризи і забезпечення ефективного функціонування 

національної економіки та її стабільного розвитку [146, с. 191].  

Л. І. Федулова у своїй праці [166, с. 16] визначає, що необхідно 

координувати на місцевому, регіональному, національному й міжнародному 

рівнях широкого кола представників організаційного ресурсу, як окремих 

людей, так і державних установ, зазначаючи при цьому, що в сучасних 

умовах це є вкрай складним завданням. 

Потенціал виробничого комплексу України достатній для того, щоб 

забезпечити виробництво та постачання на внутрішній ринок більшості 

продовольчих і непродовольчих товарів [21, с. 40].  

Необхідно зазначити, що сучасний етап розвитку світової економічної 

системи вимагає застосування індикативного планування інноваційно-

інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки з метою 

забезпечення економічної безпеки держави [159, с. 64].  

Сьогодні гірничорудна промисловість притерпілася капітальних 

перетворень як за обсягами виробничого процесу, так і за технологією та 

форматною структурою виробництва. Саме це дало можливість зайняти 

більш-менш стійку конкурентну позицію на сировинних світових ринках. 

Тому за останнє десятиріччя все більше приділяється уваги аналізу 

конкурентної позиції та проблемі конверсійного розвитку підприємств 

гірничо-металургійного комплексу.  

При цьому, ми погоджуємося з позицією вчених Є. В. Афанасьєва та  

В. Я. Нусінова, що конкурентний аналіз можна поділити на два основних 
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етапи [6; 7, с. 54-59; 8, с. 24-25]: 

1 етап – визначення основних конкурентних рушійних сил галузі; 

2 етап – формування основних варіантів конкурентних стратегій. 

Формування основних варіантів конкурентних стратегій залежить від 

масштабу аналізу. Для цього можна виділити основні рівні аналізу:  

І. Рівень ГЗК.  

ІІ. Рівень металургійного виробництва (гірничо-металургійні 

комбінати).  

ІІІ. Регіональний рівень:  

1. СНД.  

2. Східна та Центральна Європа.  

3. Європа.  

4. Європейський регіон.  

ІV. Глобальний (світовий):  

1. Європа (Західна Європа, Центральна Європа, Східна Європа).  

2. Азія (Китай, Індія).  

3. Америка (Бразилія, Аргентина, США).  

4. Африка.  

Формування основних варіантів конкурентних стратегій може 

здійснюватися у двох основних (глобальних) напрямках:  

- підвищення рентабельності виробництва та обсягів реалізації 

продукції за рахунок зміни переробного комплексу (зміна технологій);  

- підвищення рентабельності виробництва та обсягів реалізації 

продукції за рахунок залучення побіжної мінеральної сировини відповідно до 

конверсії підприємств ГМК.  

У реальних умовах виробничо-економічної діяльності 

гірничовидобувного підприємства формується синтетична стратегія його 

довгострокового розвитку. На сучасному етапі економічного розвитку 

проблеми використання нової техніки та технології стають головними, від 

вирішення їх залежить позитивність реалізації стратегії довгострокового 
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розвитку підприємств ГМК. Для забезпечення економічного зростання 

необхідна інтенсифікація нововведень, саме тому слід виділяти інтенсивні та 

багатоцільові нововведення, що спрямовуються на досягнення декількох 

бажаних цілей і дають інноваційний ефект, коли часткові поліпшення не 

можуть пристосувати застарілу базу до нових умов [9, с. 23].  

Саме тому слід виділяти інтенсивні нововведення: багатоцільові 

нововведення, в яких одна новина розраховується на досягнення декількох 

бажаних цілей; радикальні, базові нововведення, що використовуються у 

випадках, коли часткові поліпшення не можуть пристосувати застарілу базу 

до нових умов. Отже, доцільно виділяти базисні (продуктові), поліпшуючі 

інновації та псевдоінновації [9, с. 23-26]. Базисні – реалізуються великими 

винаходами, що стають основою виготовлення нової техніки; поліпшуючі – 

реалізуються невеликими винаходами на етапах стабільного розвитку 

науково-технічного циклу; псевдоінновації (модернізація), що спрямовані на 

часткове поліпшення застарілої техніки і технології, гальмують НТП і 

неефективні для суспільства. Підстави аналізу сучасного стану розвитку 

конкретного суб’єкта господарювання обумовлюють необхідність 

розроблення концептуальної моделі оцінки інноваційного розвитку [9, с. 23-

26; 8, с. 26-28]. 

Суть моделі полягає в тому, що нововведення має забезпечувати 

індукцію технічного прогресу, тобто мати позитивний вплив інноваційної 

активності на ефективність виробництва, позицію підприємства на 

внутрішньому і зовнішньому ринках. Наведений концептуальний підхід 

оцінки інноваційної діяльності дає підставу для прийняття управлінського 

рішення щодо доцільності впровадження інновації та визначення її 

ефективності. З погляду ринкової економіки, конкуренція гарантує свободу 

дій і є важливим фактором ефективного інноваційного розвитку підприємств 

ГМК. 

Основні напрямки заходів з ефективного використання всіх видів 

ресурсів у процесі забезпечення інноваційного розвитку підприємств 
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залізорудної галузі представлені в Додатку К. 

З огляду на вище зазначені результати досліджень попередніх розділів, 

розроблена структурно-функціональна модель процесу формування стратегії 

інноваційного розвитку залізорудної галузі України на рис. 3.2. 

Згідно зі структурно-функціональною моделлю процесу формування 

стратегії інноваційного розвитку залізорудної галузі України (рис. 3.2) 

ключовою ланкою у виборі стратегії інноваційного розвитку залізорудної 

галузі України в умовах інтеграції у світову економіку є активізація 

інноваційного розвитку галузі на основі відповідних економічних важелів 

державного регулювання забезпечення безпеки інноваційної діяльності 

залізорудної галузі в контексті сприяння її економічному зростанню. 

При цьому, забезпечення прогресивного економічного зростання галузі 

неможливе без інтенсифікації її НТП шляхом упровадження радикальних і 

організаційно-управлінських інноваційних змін у контексті декомпозиції та 

ранжування інновацій щодо їх сутнісно-результативної основи: поліпшуючі, 

помірного зростання та базисні інновації. 

Разом з тим, слід констатувати, що розвиток НТП в залізорудній галузі, 

безперечно, залежить від раціонального поєднання як інтенсивних, так і 

екстенсивних чинників економічного зростання. Разом з тим, активізація 

інноваційного розвитку НТП галузі безпосередньо залежить від 

інтенсифікації функціонування її виробничо-економічної системи. 

Загалом, з урахуванням посилення інтеграційних процесів, стратегія 

має бути спрямована на підтримку експорту готової продукції підприємств 

галузі, що дасть можливість збільшувати валютні надходження в Україну, 

також підвищувати конкурентоспроможність продукції ГМК шляхом 

зменшення виробничих витрат. Саме впровадження інновацій на 

підприємства ГМК дасть можливість реструктуризувати або повністю 

позбавитись від фактично неприбуткових підприємств. 

Класифікація пріоритетних напрямків інноваційного розвитку 

гірничорудних підприємств, спрямованих на   раціональне використання їх  
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Рис. 3.2. Структурно-функціональна модель процесу формування стратегії інноваційного розвитку 

залізорудної галузі України 

Джерело: розроблено автором 
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потенціалу, відображена на рис. 3.3. Класифікація основних завдань 

підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу 

підприємств відображена на рис. 3.4. 

В останнє десятиріччя залізорудна галузь зазнала вагомих змін як за 

обсягами, так і структурою виробництва продукції, що було зумовлено 

необхідністю приділення дедалі більшої уваги стану її конкурентної позиції 

на всіх сегментах світового ринку залізорудної сировини та металопродукції, 

проблемі технологічного оновлення виробництва в контексті забезпечення 

прогресивного інноваційного розвитку галузі на основі ключових цілей і 

пріоритетів раціональної інтеграції у світову економіку. 

Заходи щодо поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції  

підприємств залізорудної галузі Дніпропетровської області в контексті 

забезпечення її інноваційного розвитку представлено в Додатку Л. 

Організаційно-економічний механізм забезпечення 

конкурентоспроможності продукції промислового підприємства передбачає 

координацію управлінських дій у сфері вибору виробничо-збутової стратегії 

підприємства і зміни налаштувань функціональності організаційної 

структури управління підприємством [32]. При цьому перехід до 

систематичного стратегічного аналізу створює як додаткове навантаження, 

так і нові ролі для загальнофірмового управління [5]. 

Таким чином, у сучасних умовах соціально-економічного розвитку 

України важливе значення має забезпечення економічного зростання 

підприємств залізорудної галузі, фактори якого якісно змінилися. Рішення 

завдань економічного зростання пов’язані з підвищенням ефективності 

функціонування всіх суб’єктів господарювання галузі на основі 

використання результатів досягнень науково-технічного прогресу, 

раціонального використання капітальних, трудових, енергетичних та 

фінансових ресурсів. У сукупності вони є вагомою складовою національного 

потенціалу, який можна назвати загальнодержавним. При цьому, 

загальнодержавний виробничий потенціал становить собою показник 
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Рис. 3.3. Класифікація пріоритетних напрямків інноваційного розвитку гірничорудних підприємств, спрямованих 

на раціональне використання їх потенціалу. Джерело: розроблено автором 

Пріоритетні напрямки інноваційного розвитку і трансформування підприємств ГМК 

Інноваційний напрямок 

Виявлення причин низького виходу товарної продукції ГЗК на основі моніторингу їх потенціалу та розробка заходів щодо 

підвищення ефективності виробництва в контексті світових інтеграційних тенденцій. 

Дослідження світових інноваційних технологій виробничих процесів і впровадження їх у виробничому процесі з метою поліпшення 

економічного становища гірничорудних підприємств. 

Проведення маркетингових досліджень ринку придбання сировини, матеріалів, запасних частин, устаткування, паливно-енергетичних 

ресурсів за принципом раціональності та доцільності. 

Вивчення кон'юнктури ринків збуту залізорудної, флюсової та нерудної продукції, поточної цінової політики суб'єктів ринків, 

надання пропозицій підприємствам щодо вдосконалення конкурентної політики в умовах глобалізації. 

Виробничий напрямок 

Забезпечення відповідності інвестування інноваційних досліджень потребам підприємств ГМК. 

Організація роботи з виконання інноваційно-інвестиційних проектів. 

Упровадження першочергових заходів щодо вдосконалення системи управління якістю та організація моніторингу управління якістю, 

безпекою праці та охороною навколишнього середовища на підприємствах ГМК. 

Організація робіт з реалізації «Програми та порядку реструктуризації гірничорудних підприємств з підземного та відкритого 

видобутку залізної руди». 

Розробка щорічних програм з енергозбереження на гірничорудних підприємствах і контроль за її виконанням. 

Розробка та забезпечення виконання бізнес-планів диверсифікованого розвитку сировинної бази. 

Економічний напрямок (з урахуванням інноваційної складової) 

Суттєве покращення планування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво основних видів продукції. 

Еколого-економічна оцінка та гідрологічний прогноз наслідків затоплення шахт і підготовка технічних рішень з усунення негативних 

наслідків. 

Визначення найбільш доцільного варіанта акумуляції та відведення шахтних вод в умовах розробки родовищ. 

Економічне обґрунтування обсягів виробництва залізорудної, флюсової та нерудної продукції. 
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Рис. 3.4. Класифікація основних завдань підвищення ефективності 

використання інноваційного потенціалу підприємств 

Джерело: розроблено автором 

Основні завдання підвищення ефективності 

використання інноваційного потенціалу 

підприємства  

1. Впровадження організаційно-технічних заходів, спрямованих 

на виконання затверджених обсягів гірничих робіт 

2. Здійснення заходів щодо організації роботи з оновлення 

парку збагачувального обладнання 

3. Введення в експлуатацію нового технологічного обладнання 

4. Здійснення аналізу та розробка заходів щодо збільшення 

виходу кінцевої продукції 

5. Здійснення аналізу витрат матеріальних та енергетичних 

ресурсів і розробка заходів з їх зниження 

6. Забезпечення функціонування системи автоматизованого обліку 

електроенергії, диференційованого за зонами доби 

7. Вивчення і використання позитивного зарубіжного досвіду з 

упровадження інновацій: 

модернізації магнітних дешламаторів, що забезпечує зменшення втрат 

магнетитового заліза; 

додаткового вилучення заліза з поточних відходів збагачення; 

упровадження системи обрушення в бункерах шихтового відділення і 

вилучення пилу з-під батарейних циклонів на аглофабриці; 

упровадження системи вилучення великих фракцій сирих обкотишів при 

завантаженні обпалювальних машин і пневмотранспорту компонентів 

шихти на дільниці підготовки шихти; 

упровадження на підприємстві нових енергозберігаючих технологій та 

обладнання. 

8. Продовження роботи з удосконалення організації подальшого 

освоєння залізорудних родовищ та ін. 
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економічної незалежності, самостійності і могутності держави. Від його 

наявності та розміру залежить кількість і якість матеріальних благ, які 

виробляються в економічній системі. 

Дослідження впливу активізації процесів інноваційного розвитку 

залізорудної галузі України на ефективність використання її виробничого 

потенціалу та його оцінка і прогнозування на перспективу є найважливішим 

завданням довгострокової програми економічного розвитку держави та 

встановлення макроекономічних зв’язків національної економіки. Особливе 

місце у складі загальнодержавного економічного потенціалу належить 

виробничому потенціалу підприємств галузі, оскільки в його структурі 

концентруються як всі виробничі ресурси, так і запаси ресурсів залізних руд.  

З огляду на те, що саме на рівні галузей промисловості, серед яких 

однією з пріоритетних є залізорудна галузь, розгортаються головні 

економічні процеси щодо створення національного багатства, формування 

національного доходу суспільства, забезпечується рішення соціальних та 

економічних завдань, складаються виробничо-економічні й соціальні 

відносини. Отже, наскільки результативно використовується виробничий 

потенціал галузей національного господарства, залежить ефективність усієї 

економічної системи України. У цьому зв’язку, актуальність вивчення 

питання виробничого потенціалу, у контексті процесів інноваційного 

розвитку залізорудної галузі, перш за все визначається його роллю у 

збільшенні масштабів виробництва, в підвищенні якості товарної 

залізорудної продукції та її конкурентоспроможності.  

Удосконалення управління інноваційним розвитком галузі щодо 

підвищення ефективності використання виробничого потенціалу стає 

необхідним у зв’язку з усе більшим зменшенням ресурсної бази, зменшенням 

обсягу використання уречевлених та суб’єктивних елементів виробничого 

потенціалу підприємств галузі, диспропорціональністю розвитку техніки, 

технології та інформаційної бази виробництва. За таких умов зниження 

ефективності використання виробничо-економічного потенціалу залізорудної 



160 
 

галузі призводить до зростання вартості капіталовкладень і поточних витрат, 

що припадають на кожний відсоток зростання національного доходу, тим 

самим послаблюється база науково-технічного та соціального прогресу.  

На сьогодні актуальність раціонального використання виробничого 

потенціалу підприємств залізорудної галузі зростає, оскільки змінюються 

умови його функціонування під впливом посилення інтеграційних процесів у 

світовому економічному просторі. Параметри та характеристика виробничих 

потенціалів мають значення для прийняття економічних, технічних і 

соціальних рішень. Отже, виникає необхідність визначати вклад процесів 

інноваційного розвитку на потенційні можливості виробничого потенціалу, а 

саме: його розміри, структуру, характеристику, рівень завантаження 

виробничих потужностей і встановлювати раціональне співвідношення між 

його структурними елементами. 

При цьому формування основних варіантів вибору стратегії 

інноваційного розвитку підприємств залізорудної галузі України в умовах 

інтеграції у світову економіку полягає у підвищенні ефективності 

виробництва і реалізації конкурентоспроможної залізорудної продукції та 

залізорудної сировини за рахунок кардинальних змін у добувному і 

переробному комплексі підприємств галузі, зокрема, шляхом упровадження 

новітніх ресурсоенергозберігаючих технологій. 

Отже, в сучасних умовах виробничо-господарської діяльності 

залізорудної галузі формується стратегія, спрямована на довгостроковий 

інноваційний розвиток на основі активізації інноваційного розвитку НТП 

галузі. 
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3.3. Моделювання вибору стратегії інноваційного розвитку 

підприємств залізорудної галузі України з урахуванням забезпечення 

безпеки інвестиційних процесів 

 

Створення умов стабільного інноваційного розвитку підприємств 

залізорудної галузі передбачає уникненням можливих соціально-економічних 

наслідків, пов’язаних з інтеграцією України в світовий економічний простір, 

які можуть негативно вплинути на розвиток підприємств гірничорудної 

галузі, зокрема: банкрутство окремих підприємств галузі з причини високого 

рівня зносу основних виробничих засобів, низький науково-технічний 

потенціал, неефективність менеджменту; надмірна орієнтація на реалізацію 

залізорудної сировини не як кінцевої металопродукції; висока залежність 

виробничо-економічної системи галузі від зовнішніх ринків; підвищення 

рівня конкуренції на галузевому ринку; збільшення залежності галузі від 

іноземного капіталу; жорстка експлуатація місцевих сировинних ресурсів.  

Саме тому актуальним на сьогоднішній час є побудова економічного 

механізму управління інноваційним розвитком підприємств залізорудної 

галузі. 

Як правило, органи державного управління, що розробляють плани 

соціально-економічного розвитку, для моніторингу можливих супровідних 

використовують методику розрахунку індикаторів інвестиційної та 

інноваційної безпеки.  

Однак, щоб здійснити комплексну оцінку рівня інноваційної 

захищеності залізорудної галузі України, доцільно проаналізувати рівень 

галузевої зовнішньоторговельної безпеки, яка є однією із ключових 

складових економічної безпеки України. При цьому, в умовах посилення 

інтеграційних процесів у світовому економічному просторі роль 

зовнішньоторговельної безпеки галузей промисловості та України в цілому є 

особливо важливою. Зовнішньоторговельна безпека галузі полягає у 

спроможності протистояти впливам негативних зовнішніх факторів і 
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мінімізації заподіяної ними шкоди (збитки тощо); активному використанні 

участі у світовому розподілі праці з метою раціоналізації експортно-

імпортних відносин у світовому економічному просторі; забезпеченні 

відповідності зовнішньоторговельної діяльності соціально-економічним 

інтересам держави. 

Серед широкого спектру показників зовнішньоторговельної безпеки як 

окремої галузі, так і держави в цілому, за допомогою яких можна визначити 

рівень захищеності залізорудної галузі України в контексті зовнішньо-

економічних операцій, доцільно виділити такі: покриття імпорту експортом, 

експортна безпека та імпортна безпека. 

Галузевий коефіцієнт покриття імпорту експортом (Кгал.) 

розраховується як відношення обсягу експорту залізорудної галузі (EXгал.) до 

загального обсягу її імпорту (ІМгал.): 

.
.

.
.

гал

гал
гал

ІМ

ЕX
К                                            (3.1) 

Цей коефіцієнт визначає, наскільки обсяг галузевого експорту є 

більший або менший за обсяг галузевого імпорту. Якщо обсяг імпорту 

перевищує обсяг експорту, матиме місце негативна тенденція у 

зовнішньоторговельному обороті залізорудної галузі України (від'ємне 

сальдо). Порогове значення цього показника не повинно бути меншим за 1 

[38]. 

Під галузевою експортною безпекою слід розуміти забезпечення 

залізорудною галуззю конкурентоздатності її продукції на зовнішньому 

ринку, підтримання відповідності експорту галузі її національним інтересам. 

Для проведення моніторингу експортної безпеки галузі пропонуються 

розрахунки експортної залежності (Lexsгал.) показника частки експорту 

залізорудної галузі України (EXгал.) відносно її валового внутрішнього 

продукту (GDPгал.): 
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Порогове значення цього показника складає 50% [38]. 

Під галузевою імпортною безпекою слід розуміти такий стан 

зовнішньої торгівлі, за якого залізорудна галузь не відчуває надмірної 

залежності від імпорту. Для проведення моніторингу галузевої імпортної 

безпеки розраховується показник імпортної залежності (Limsгал.) як 

відношення імпорту галузі (ІMгал.) до її ВВП (GDPгал.): 

.
.

.
.

гал

гал
гал

GDP

IM
Lins                                     (3.3) 

Порогове значення цього показника становить 50% [38]. 

Таким чином, визначивши основні коефіцієнти оцінки рівня 

зовнішньоторговельної безпеки галузі, доцільно розрахувати їх значення з 

огляду на зовнішньоекономічну діяльність залізорудної галузі України за 

останні сім років. Для здійснення такого аналізу згрупуємо спочатку 

необхідні вихідні макроекономічні дані в табличній формі за 2007-2014 роки 

(табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Показники зовнішньоекономічної діяльності залізорудної галузі України  

за 2007-2014 роки 

Показники 
Значення за роками, млн. грн. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

EXгал. 6943 12224 9356 17222 27927 25566 28675 34053 

ІМгал. 5382 17433 11450 16648 28347 25973 24203 31411 

GDPгал. 23456 39030 23191 45318 70452 57738 55565 66539 

Джерело: розраховано автором 

 

Використовуючи подані значення показників зовнішньоекономічної 

діяльності залізорудної галузі України за останні сім років, розрахуємо 

коефіцієнти її зовнішньоторговельної безпеки за даний період (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Коефіцієнти зовнішньоторговельної безпеки залізорудної галузі України 

Коефіцієнти 
Значення за роками 

2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014 

Кгал. 1,29 0,70 0,82 1,03 0,99 0,98 1,18 1,08 

Lexsгал. 0,30 0,31 0,40 0,38 0,40 0,44 0,52 0,51 

Limsгал. 0,23 0,45 0,49 0,37 0,40 0,45 0,44 0,47 

Джерело: розраховано автором 

 

Для того, щоб проаналізувати динаміку зміни значень коефіцієнтів 

зовнішньоторговельної безпеки залізорудної галузі України за останні сім 

років, доцільно представити їх у графічному вигляді (рис. 3.5). 

 
 

Рис. 3.5. Коефіцієнти зовнішньоторговельної безпеки залізорудної 

галузі України за 2007-2014 роки 

Джерело: побудовано автором 
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З огляду на рис. 3.5, можна стверджувати, що стан 

зовнішньоторговельної безпеки залізорудної галузі не є задовільним. 

Конструктивною пропозицією, на нашу думку, щодо вирішення 

завдання моделювання вибору стратегії інноваційного розвитку залізорудної 

галузі є використання двофакторної макроекономічної функції, що 

взаємопов’язує середньорічні темпи приросту продуктивності праці ( w ) з 

капіталоозброєністю (c ) [176]: 

gcw   ,                                            (3.4) 

де c , g  – відповідно темпи приросту капіталоозброєності та ефективності 

економічного розвитку, частка од., а   – коефіцієнт, що характеризує 

взаємозв’язок між ними. 

Цінність макроекономічної функції (3.4) стосовно вирішення 

поставленого завдання моделювання вибору стратегії інноваційного розвитку 

залізорудної галузі полягає в тому, що вона, з точки зору економічної 

інтерпретації забезпечення прогресивного розвитку галузі в умовах інтеграції 

у світову економіку, виокремлює такі ключові аспекти: 

1) добуток c  відображає динаміку розвитку основних засобів 

економічної системи галузі; 

2) g  – темп інтенсифікації економічного розвитку. 

Зазначене дозволяє вклад факторів інтенсифікації економічного 

розвитку інтерпретувати як мультиплікатор активізації інноваційного 

розвитку НТП галузі (
АІР
НТПМ ), частка од.: 

 

GDP

АІР
НТП y

cw
М





,                                      (3.5) 

 

де GDPy  – темп приросту валової продукції; )/( cww  . 

Рекомендовані межі оцінки рівня активізації інноваційного розвитку 

НТП галузі (
АІР
НТПМ ) [104, с. 25-26]: 
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рівень, високий  %7,53
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 рівень; низький  %3,46
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М          (3.6) 

при цьому частка факторів безпосередньо пов’язаних із НТП складає 

близько 10%. 

З огляду на викладене, побудуємо модель прогнозування рівня 

ефективності стратегії інноваційного розвитку залізорудної галузі (ESID) з 

урахуванням забезпечення безпеки інтеграційних процесів і активізації 

інноваційного розвитку: 

 









 )1(1

2

1
. . прінт

АІР
НТПSID R

I

VF

GR

GP
МE ,            (3.7) 

де GP (gross profit) – валовий прибуток, грошові од.; GR (gross revenue) – 

валовий дохід, грошові од.; VF  величина обсягу фінансування науково-

технічних робіт у залізорудній галузі за рахунок усіх джерел, грошові од.; 

І  величина загального обсягу реальних інвестицій у залізорудній галузі, 

грошові од.; . . прінтR  – відхилення від бажаного рівня захищеності 

інтеграційних процесів, частка од.; 
GR

GP  – ефективність виробничо-

господарської діяльності галузі як макроекономічної системи (рекомендоване 

значення – вище середньогалузевого періоду стабільного розвитку), частка 

од.; 
I

VF  – мультиплікатор фінансування НТП, частка од. 

Згідно запропонованої моделі (3.7), з урахуванням рекомендованих 

меж оцінки рівня активізації інноваційного розвитку НТП галузі за умови, 

що 0. .  прінтR  і нормалізованого значення мультиплікатора фінансування 

НТП 1
I

VF  SIDE  набуває таких значень: 

1) 
GR

GP
ESID  463,0  – низький рівень активізації інноваційного 

розвитку НТП галузі; 
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2) 
GR

GP
ESID  )537,0463,0(  – середній рівень активізації 

інноваційного розвитку НТП галузі; 

3) 
GR

GP
ESID  537,0  – високий рівень активізації інноваційного 

розвитку НТП галузі. 

Важливим етапом моделювання вибору стратегії інноваційного 

розвитку залізорудної галузі України є дослідження рівня захищеності 

інтеграційних процесів в умовах світової економіки 

Для дослідження сучасних макроекономічних процесів, у числі яких в 

умовах посилення інтеграційних процесів світового ринку металопродукції 

актуалізується проблема дослідження стану рівня інтеграції залізорудної 

галузі у світову економіку з урахуванням забезпечення інвестиційної безпеки 

інноваційного розвитку галузі та його прогнозування, все більшого 

поширення набуває теорія однофакторного і багатофакторного кореляційно-

регресійного аналізу. 

При виборі характеру залежності між факторами впливу на оцінку 

рівня інтеграції галузі у світову економіку обрано лінійну багатофакторну 

модель з огляду на те, що саме лінійні моделі дають достатньо високу 

точність розрахунків економічних процесів [40, с. 27, 171-172].  

Теоретичне лінійне рівняння багатофакторної регресії має такий 

вигляд:  

  mmxхxXfy   ...  ) ,( 22110 ,            (3.8) 

де y   залежна змінна: комплексний коефіцієнт оцінки рівня захищеності 

інтеграційних процесів галузі у світову економіку; )  ...  , , , 210 m   

невідомі параметри регресійної моделі;     ...  , , 21 mxхxх    вектор 

спостережень за залежними змінними факторами ( 41i ), де: 1x   показник 

рівня інтеграції в світову економіку, з урахуванням виокремлення граничних 

рівнів інтеграції економіки країни у світове господарство (РГКСГ) та її 
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залежності від світових ринків, частка од.; 2x   показник рівня інтеграції у 

світову економіку, з урахуванням виокремлення граничних рівнів інтеграції 

економіки країни у світове господарство і прямих іноземних інвестицій 

(FDI), частка од.; 3x   показник рівня інвестиційної безпеки галузі, частка 

од.; 4x   показник рівня інноваційної безпеки галузі, частка од.;    

неспостережувана випадкова величина. 

З метою проведення поглибленого комплексного аналізу для створення 

основ математичної формалізації моделювання (прогнозування) рівня 

інтеграції залізорудної галузі у світову економіку з урахуванням 

забезпечення його інвестиційної безпеки в контексті вибору обґрунтованої 

стратегії інноваційного розвитку галузі, на нашу думку, доцільно у першу 

чергу провести дослідження тенденцій зміни вектору залежних факторів 

    ...  , , 21 mxхxх   в (3.8), застосувавши однофакторні регресійні моделі. 

На основі даних табл. 2.8 пакеті MS Excel для вирішення завдань щодо 

побудови рівнянь регресій для таблично заданих функцій отримуємо такі 

функціональні складові вектору залежних факторів )(tfxi   комплексної 

оцінки рівня захищеності інтеграційних процесів залізорудної галузі у 

світову економіку: 

tttx 5546,00554,0)(1  , ( 0,92  ;84,0
2

 rR ); 

t
etx

043,0
2 0386,0)(  , ( 0,72  ;52,0

2
 rR ); 

t
etx

0844,0
3 14,0)(  , ( 0,74  ;55,0

2
 rR ); 

502,0
4 0739,0)(


 ttx , ( 0,93  ;86,0

2
 rR ). 

Всі отримані функціональні складові вектору залежних факторів 

)(tfxi   мають досить високі значення коефіцієнтів детермінації та 

кореляції, що гарантує їх достатній рівень адекватності реальній дійсності та 

свідчить про наявність сильного зв’язку (щільність зв’язку велика) ознак 

рівнянь регресії. Останнє дає підстави впевнено використовувати отримані 
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функціональні складові вектору залежних факторів )(tfxi   у процесі 

моделювання (прогнозування) рівня інтеграції залізорудної галузі у світову 

економіку з урахуванням забезпечення його інвестиційної безпеки в 

контексті вибору обґрунтованої стратегії інноваційного розвитку галузі. 

За комплексний коефіцієнт оцінки рівня захищеності інтеграційних 

процесів (РЗІП) галузі у світову економіку обрано мультиплікативну 

нормалізовану функцію: 

m

m

i
iх

РЗІПy
2

)1(

1






 ,                                       (3.9) 

де при 1  ...   21  mxхx , 1РЗІП   значення граничної межі високого 

рівня захищеності інтеграційних процесів; 1   0,76;  0,25;  0,5; 4321  хххx , 

33,0РЗІП   значення граничної межі низького рівня захищеності 

інтеграційних процесів, обчислене з урахуванням виокремлення 

рекомендованих граничних рівнів інтеграції економіки країни у світове 

господарство, залежності від світових ринків; індикаторів інвестиційної та 

інноваційної безпеки згідно «Методичних рекомендацій щодо оцінки рівня 

економічної безпеки України», підготовлених відділом економічної безпеки 

Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України [38]. 

Модель рівня захищеності інтеграційних процесів галузі в умовах 

світової економіки представлена лінійним рівнянням багатофакторної 

регресії:  

443322110 хххxРЗІП   ,                    (3.10) 

При моделюванні залежності рівня захищеності інтеграційних процесів 

галузі в умовах світової економіки від зазначених вище факторів 

використано інформацію консолідованої річної фінансової звітності 

підприємств залізорудної галузі за період 2007-2014 рр. [119].  

Для побудови моделі множинної регресії (3.10) та оцінки її параметрів 

складено табл. 3.3 за даними табл. 2.6 і розрахованими відповідно даним цієї 
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Таблиця 3.3 

Вихідна інформація для побудови моделі множинної регресії РЗІП 

Рік РЗІП х1 х2 х3 х4 

2007 0,131 0,590 0,040 0,160 0,090 

2008 0,130 0,630 0,040 0,180 0,040 

2009 0,147 0,810 0,040 0,200 0,040 

2010 0,139 0,760 0,050 0,160 0,040 

2011 0,145 0,790 0,050 0,200 0,030 

2012 0,175 0,890 0,060 0,360 0,030 

2013 0,170 1,030 0,050 0,240 0,030 

2014 0,165 0,930 0,048 0,270 0,025 

Джерело: розраховано автором 

 

таблиці значеннями рівня захищеності інтеграційних процесів галузі в 

умовах світової економіки (за мультиплікативною нормалізованою функцією 

(3.1). 

Застосувавши прикладну програму електронного онлайн-сервісу 

«Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз», побудовано таку 

економіко-математичну модель РЗІП: 

4321 14,013,00972,00818,00456,0 хххxРЗІП  ,     (3.11) 

У завданнях прогнозування макроекономічних процесів впевнене 

використання багатофакторних регресійних моделей потребує перевірки 

основних припущень класичного регресійного аналізу, де однією з 

найважливіших процедур багатофакторного аналізу є перевірка на 

мультиколінеарність шляхом дослідження числових характеристик ознак 

рівняння регресії для побудови матриці коефіцієнтів парної кореляції [40, 

с. 176]. Аналіз числових характеристик ознак багатофакторної регресії: рівня 

захищеності інтеграційних процесів (РЗІП) і вектору спостережень за 

залежними змінними факторами ( іx ) наведено в табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Аналіз числових характеристик ознак багатофакторної регресії: рівня захищеності інтеграційних процесів (РЗІП,  y) 

і вектору спостережень за залежними змінними факторами ( іx ) 

Ознаки 

для y і х 
∑xi  

∑yi 
 

∑xiyi 
     

для y і х1 6,43 0,804 1,202 0,15 0,983 0,123 0,0191 0,000271 0,138 0,0165 

для y і х2 0,378 0,0473 1,202 0,15 0,0574 0,00718 4,3E-5 0,000271 0,00655 0,0165 

для y і х3 1,77 0,221 1,202 0,15 0,273 0,0342 0,00401 0,000271 0,0633 0,0165 

для y і х4 0,325 0,0406 1,202 0,15 0,0473 0,00591 0,000378 0,000271 0,0194 0,0165 

для x1 і x2 0,378 0,0473 6,43 0,804 0,308 0,0385 4,3E-5 0,0191 0,00655 0,138 

для x1 і x3 1,77 0,221 6,43 0,804 1,468 0,184 0,00401 0,0191 0,0633 0,138 

для x1 і x4 0,325 0,0406 6,43 0,804 0,246 0,0307 0,000378 0,0191 0,0194 0,138 

для x2 і x3 1,77 0,221 0,378 0,0473 0,0862 0,0108 0,00401 4,3E-5 0,0633 0,00655 

для x2 і x4 0,325 0,0406 0,378 0,0473 0,0148 0,00185 0,000378 4,3E-5 0,0194 0,00655 

для x3 і x4 0,325 0,0406 1,77 0,221 0,0668 0,00834 0,000378 0,00401 0,0194 0,0633 

Джерело: розраховано автором 
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Близькість коефіцієнтів парної кореляції між факторами до 1 вказує на 

щільний зв'язок між ними, або ж на мультиколінеарність, що може ставити 

під сумнів якість прогнозування такою багатофакторною регресійною 

моделлю відповідних макроекономічних процесів [40, с. 177]. 

Побудована матриця коефіцієнтів парної кореляції для економіко-

математичної моделі РЗІП в результаті використання прикладної програми 

електронного онлайн-сервісу «Багатофакторний кореляційно-регресійний 

аналіз» наведена в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Матриця парних коефіцієнтів кореляції моделі множинної регресії РЗІП 

- y x1 x2 x3 x4 

y 1 0,916 0,749 0,889 -0,616 

x1 0,916 1 0,611 0,65 -0,725 

x2 0,749 0,611 1 0,761 -0,546 

x3 0,889 0,65 0,761 1 -0,524 

x4 -0,616 -0,725 -0,546 -0,524 1 

Джерело: розраховано автором 

 

Зважаючи на відсутність великих за модулем (> 0,8) значень 

коефіцієнтів парної кореляції між факторами х1 ÷ х4, свідчить про можливість 

отримання якісних оцінок рівня захищеності інтеграційних процесів галузі у 

світовому економічному просторі, з урахуванням виокремлення граничних 

рівнів інтеграції економіки країни у світове господарство (РГКСГ) та її 

залежності від світових ринків. 

Аналіз коефіцієнтів детермінації, множинної кореляції свідчить, що 

отримана багатофакторна регресійна модель достовірно відповідає фактичній 

вихідній інформації, плинні фактори істотно впливають на прогнозовані 

результати. 

Результати дослідження параметрів рівняння регресії на основі 

проведеного статистичного аналізу отриманого рівняння регресії: перевірці 

значимості рівняння і його коефіцієнтів, дослідженню абсолютних і 



173 
 

відносних помилок апроксимації наведені в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Результати статистичного аналізу отриманої моделі множинної регресії РЗІП 

Y Y(x) ε = Y - Y(x) ε
2
 (Y-Yср)2 |ε : Y| 

0,131 0,131 2,1E-5 0 0,000371 0,00016 

0,13 0,13 0,000102 0 0,00041 0,000785 

0,147 0,147 -0,000216 0 1,1E-5 0,00147 

0,139 0,139 8,8E-5 0 0,000127 0,00063 

0,145 0,145 -0,000162 0 2,8E-5 0,00112 

0,175 0,175 -5,3E-5 0 0,000613 0,000301 

0,17 0,17 1,9E-5 0 0,00039 0,000114 

0,165 0,165 0,000201 0 0,000218 0,00122 

 = 0,00217 0,00579 

Джерело: розраховано автором 

 

Згідно даних табл. 3.9, середня похибка апроксимації: 

. 

Отже, побудована модель множинної регресії дає можливість із досить 

високою точністю прогнозувати оцінку РЗІП. 

Перевірка отриманої моделі множинної регресії на наявність 

гетероскедастичності свідчить, що гіпотеза про відсутність 

гетероскедастичності приймається. 

Оскільки основною метою використання зазначеної моделі є 

прогнозування, то такому випадку надається можливість суттєво збільшити 

інтервали прогнозування. 

У таблиці 3.7 наведено економічну інтерпретацію коефіцієнтів 

еластичності отриманої моделі множинної регресії. 

На основі розроблених у параграфі моделей, методичних підходів і 

рекомендацій «Аналіз рівня активізації інноваційного розвитку (РАІР) 

залізорудної галузі та його прогнозування на перспективу з урахуванням  
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Таблиця 3.7 

Економічна інтерпретація значень коефіцієнтів еластичності моделі 

множинної регресії прогнозування оцінки РЗІП 

Фактор 
Показник 

еластичності, % 
Економічна інтерпретація залежності 

x1 0,44 

При збільшенні показника рівня інтеграції в світову  

економіку, з урахуванням виокремлення граничних рівнів 

інтеграції економіки країни у світове господарство (РГКСГ) 

та її залежності від світових ринків на 1% загальний рівень 

захищеності інтеграційних процесів галузі в світову  

економіку збільшується на 0,44%  

x2 0,0305 

При збільшенні показника рівня інтеграції в світову  

економіку, з урахуванням виокремлення граничних рівнів 

інтеграції економіки країни у світове господарство і 

прямих іноземних інвестицій (FDI) на 1% загальний рівень 

захищеності інтеграційних процесів галузі в світову  

економіку зростає на 0,0305% 

x3 0,19 

При збільшенні показника рівня інвестиційної безпеки 

галузі на 1% загальний рівень захищеності інтеграційних 

процесів галузі в світову економіку зростає на 0,19% 

x4 0,0375 

При збільшенні показника рівня інноваційної безпеки 

галузі на 1% загальний рівень захищеності інтеграційних 

процесів галузі в світову економіку зростає на 0,0375%. 

Вплив цього фактора суттєво залежить від випереджаючих 

темпів зростання валового доходу від реалізації продукції 

над величиною темпів зростання оновлення основних 

засобів 

Джерело: побудовано автором 

 

забезпечення безпеки інтеграційних процесів» відображено на рис. 3.6. 

Оцінювання та прогнозування рівня ефективності стратегії 

інноваційного розвитку залізорудної галузі в умовах світової економіки з 

урахуванням захищеності інтеграційних процесів і долі факторів активізації 

інноваційного розвитку НТП за моделлю (3.12) є основою для аналізу 

альтернативних варіантів її реалізації: 
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МE .           (3.12) 

де GP (gross profit) – валовий прибуток, грошові од.; GR (gross revenue) –

-

технічних робіт у залізорудній галузі за рахунок усіх джерел, грошові од.;  
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Рис. 3.6. Аналіз рівня активізації інноваційного розвитку (РАІР) залізорудної галузі та його прогнозування 

на період 2015-2017 рр. з урахуванням забезпечення безпеки інтеграційних процесів 

Джерело: розраховано й побудовано автором 
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І  величина загального обсягу реальних інвестицій у залізорудній 

галузі, грошові од.; w  – середньорічні темпи приросту продуктивності праці, 

частка од.; c  – темпи приросту капіталоозброєності, частка од.; GDPy  – темп 

приросту валової продукції. 

У таблиці 3.8 наведено вихідні показники оцінювання та 

прогнозування рівня ефективності стратегії інноваційного розвитку 

залізорудної галузі за 2008-2014 роки. 

Таблиця 3.8 

Динаміка показників оцінювання і прогнозування рівня ефективності 

стратегії інноваційного розвитку залізорудної галузі за 2008-2014 рр. 

№ Показники 
Значення за роками 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 GP, тис. грн. 18523463 8017295 22827798 40632981 24621044 27173569 34719388 

2 GR, тис. грн. 34814358 20299339 40714809 63222293 51929406 55564722 66539105 

3 VF, тис. грн. 31235 17607 37071 41538 37053 36685 42537 

4 I, тис. грн. 1762701 1157270 1763999 3575176 5260750 3397207 5048932 

5 
темпи w, 

 частка од. 
1,97 0,57 1,73 1,59 1,04 1,07 1,21 

6 
темпи c, 

частка од. 
2,29 1,25 0,98 1,41 1,17 0,94 1,41 

7 
темпи yGDP, 

частка од. 
1,66 0,59 1,95 1,55 0,82 0,96 1,27 

8 
±РЗІП,  

частка од. 
0,199 0,200 0,183 0,191 0,185 0,155 0,160 

Джерело: розраховано автором 

Результати оцінювання і прогнозування рівня ефективності стратегії 

інноваційного розвитку залізорудної галузі в умовах світової економіки з 

урахуванням захищеності інтеграційних процесів і долі факторів активізації 

інноваційного розвитку НТП за моделлю (3.12) наведено в табл. 3.9 і на 

рис. 3.7. 

Для остаточної оцінки якісного рівня інноваційної та інвестиційної 

безпеки залізорудної галузі й ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» за умов їх 

інтеграції у світовий економічний простір доцільно вдосконалити 
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Таблиця 3.9 

Динаміка ключових показників рівня ефективності стратегії інноваційного 

розвитку залізорудної галузі з урахуванням захищеності інтеграційних 

процесів і долі факторів активізації інноваційного розвитку НТП 

за 2008-2014 рр. 

№ Показники 
Значення за роками 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
МА_НТП*, 

частка од. 
0,549 0,303 0,566 0,544 0,597 0,593 0,440 

2 МФ_НТП*, % 1,77 1,52 2,1 1,16 0,7 1,08 0,84 

3 
Е_SID, 

частка од. 
0,172 0,069 0,193 0,195 0,152 0,162 0,125 

* МА_НТП  мультиплікатор активізації інноваційного розвитку НТП галузі 

(рекомендовані межі: МА_НТП < 0,463  низький рівень активізації інноваційного 

розвитку НТП; 0,463  МА_НТП  0,537  середній рівень активізації інноваційного 

розвитку НТП; МА_НТП  0,537  високий рівень активізації інноваційного розвитку 

НТП); * МФ_НТП  мультиплікатор фінансування НТП галузі (рекомендовані межі: 8%  

МФ_НТП  10,53% [38, с. 15-16]) 

                Джерело: розраховано автором 

 

відповідний методичний підхід, який передбачає кількісний аналіз двох 

відносних (якісних) показників: 
)(

int
IinsL   критерій відносної оцінки 

інноваційної безпеки інтеграційних процесів і 
)(

int
Lis

L  – критерій відносної 

оцінки інвестиційної безпеки інтеграційних процесів. 

Принцип розрахунку критеріїв сформульований на основі змістовно- 

логічного подання побудованих полігонів граничних меж областей 

маневрування рівнем інтеграції інноваційного розвитку галузі і полягає, в 

свою чергу, на співставленні нормалізованих відносно 1 (одиниці) 

індикаторів інвестиційної та інноваційної безпеки з показниками 

інтегрованості економіки країни (галузі) в світову економіку, що дозволяє 

підвищити ефективність управління інвестиційною безпекою галузі.  

Виходячи з цього, кількісні значення критеріальних оцінок 

розраховуються за наступними формулами: 
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Рис. 3.7. Оцінювання та прогнозування рівня ефективності стратегії інноваційного розвитку залізорудної галузі з 

урахуванням забезпечення безпеки інтеграційних процесів і питомої ваги факторів активізації інноваційного розвитку 

Джерело: розраховано й побудовано автором 
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1
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1
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int 
N

i

N
insIins

k

I
L

,                                     (3.13) 

1
)(

2

)(
)(

int 
N

i

N
isLis

k

L
L

;                                     (3.14) 

де N  індекс, який вказує на те, що показники нормалізовані відносно 

одиниці. 

Відповідно до нормалізованих значень граничних меж областей 

маневрування рівнем інтеграції інноваційного розвитку галузі, встановлено 

граничні межі та відповідні рекомендовані обмеження для критеріальних 

оцінок 
)(

int
IinsL  та 

)(
int
Lis

L : 












].1 ;25,0[  , 1] [0,76;  що  умови, за   04,31

];1 ;5,0[  , 1  що  умови, за  21

2
)(

int

1
)(

int

iis
Lis

iins
Iins

kLL

kIL

    (3.15) 

Слід зауважити, що обмеження рекомендованих значень критеріальних 

оцінок рівня інтеграції у світову економіку стабільного інноваційного 

розвитку підприємств залізорудної галузі нормалізовані відносно одиниці та 

визначають раціональні співвідношення між рівнем інтеграції галузі у 

світову економіку та її інвестиційною безпекою. Граничні межі значень 

критеріїв можуть змінюватись у пропорційній залежності від розрахункових 

значень показників ki1, ki2, Iins та Lis. Ймовірні зміни передусім пояснюються 

встановленими межами низького, середнього і високого рівня інтеграції. 

Розраховані значення вищенаведених критеріїв станом на 2013 рік 

(  = 4,8 і = 0,03) свідчать водночас про досить високий рівень 

інвестиційної та доволі низький рівень інноваційної безпеки залізорудної 

галузі. 

На основі визначеної раціональної пропорційної залежності між 

граничними межами критеріальних оцінок і значеннями показників інтеграції 

залізорудної галузі в роботі обґрунтовано необхідний обсяг реальних 

інвестицій, величина фінансування науково-технічних робіт і сума прямих 
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іноземних інвестицій у залізорудну галузь, а саме: збільшення величини 

прямих іноземних інвестицій у середньому на 88,68% при одночасному 

зниженні обсягу валових внутрішніх капіталовкладень на 65,10%; 

збільшення загальної величини реальних інвестицій у середньому на 76,62% 

при одночасному зниженні обсягу галузевого ВДВ на 44,21%; збільшення 

величини обсягу фінансування науково-технічних робіт у галузі не менше 

ніж до 1 млрд. грн. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

За результатами розробки напрямів удосконалення державного 

регулювання інноваційного розвитку залізорудної галузі в умовах посилення 

інтеграційних процесів сформульовано такі висновки: 

1. Обґрунтована концептуальна модель напрямів державного 

регулювання інноваційного розвитку залізорудної галузі в умовах інтеграції 

у світовому економічному просторі, де пріоритетним завданням є 

забезпечення конкурентоспроможності галузі на ринках залізорудної 

продукції як у поточній, так і у довгостроковій перспективі. При цьому, 

процес управління інноваційним розвитком галузі розглядається як 

збалансований процес управління економічним розвитком галузі та полягає в 

раціональному управлінні обсягами реальних інвестицій, фінансуванням 

науково-технічних робіт, залученням прямих іноземних інвестицій, що надає 

можливість створити умови для забезпечення бажаного рівня інноваційної та 

інвестиційної безпеки галузі. 

2. Запропонований інструментарій критеріальної оцінки рівня 

інтеграції у світову економіку галузевого інноваційного розвитку 

залізорудних підприємств, що заснований на співставленні індикаторів 

інвестиційної та інноваційної безпеки з показниками інтегрованості 

економіки країни і галузі в світову економіку, надає можливість 
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удосконалити процедури моніторингу рівня інтеграційних процесів і 

дозволяє підвищити ефективність збалансованого управління активізацією 

інноваційного розвитку підприємств галузі на основі економічної 

захищеності інвестицій з урахуванням пріоритетів державного регулювання 

процесів інтеграції у світовому економічному просторі. 

3. Ключовим моментом у дослідженні можливостей активізації 

інноваційних процесів залізорудної галузі є сформовані в роботі обмеження 

рекомендованих значень критеріальних оцінок рівня інтеграції у світову 

економіку стабільного інноваційного розвитку підприємств залізорудної 

галузі. Запропоновані обмеження і критеріальні оцінки рівня інтеграції у 

світову економіку галузевого інноваційного розвитку залізорудних 

підприємств, органи державної влади мають покласти в основу створення 

дієвої та ефективної системи управління процесами інтеграції галузевого 

інноваційного розвитку країни. 

4. Встановлено, що забезпечення економічного оновлення та 

стабільного інноваційного розвитку підприємств залізорудної галузі в умовах 

посилення інтеграційних процесів у світовому економічному просторі, 

передбачає необхідність розробки організаційно-економічних заходів щодо 

збалансованого управління: обсягами реальних інвестицій, фінансуванням 

науково-технічних робіт, залученням прямих іноземних інвестицій у галузь. 

5. Обґрунтовано, що оцінювання напрямів активізації інноваційного 

розвитку галузі та прогнозування обсягів його фінансування необхідно 

здійснювати з урахуванням динаміки розвитку основних засобів економічної 

системи галузі, темпів інтенсифікації її економічного розвитку, 

мультиплікаторів активізації та фінансування інноваційного розвитку галузі, 

де процес активізації інноваційного розвитку розглядається в контексті 

декомпозиції та ранжування інновацій, і пріоритет надається базисним 

інноваціям. 

Основні положення розділу висвітлені в наукових працях автора [71, 

75, 78]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішене актуальне наукове завдання, що полягає в 

теоретичному обґрунтуванні й розробці методичних підходів і науково-

практичних рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання 

інноваційним розвитком залізорудної галузі добувної промисловості 

України. Результати дослідження дають підстави сформувати такі висновки: 

1. На основі дослідження підходів до визначення поняття «інноваційна 

діяльність» встановлено, що термін повинен формуватися на підґрунті 

цілісної взаємодії інноваційного розвитку різних суб’єктів та інвестиційних 

процесів, яка має розглядатись у контексті необхідності забезпечення 

інноваційної та інвестиційної безпеки. Обґрунтовано, що основним 

стратегічним напрямом інноваційного розвитку є створення інноваційних 

галузевих кластерів з урахуванням впливу інтеграційних процесів світової 

економіки, що реалізуються через інституційне забезпечення процесів 

збереження і використання національних конкурентних переваг експортно-

орієнтованих галузей економіки держави, до яких належить і залізорудна 

галузь. 

2. Дослідження стратегічних пріоритетів і процесу державного 

регулювання інноваційного розвитку залізорудної галузі зумовило 

необхідність виокремлення й узгодження таких груп категорій: перша – 

«інноваційна безпека», «інвестиційна безпека»; друга – «безпека інноваційної 

діяльності», «безпека інвестиційних процесів (інвестиційна захищеність)». 

Обґрунтовано, що поняття «інноваційна безпека» й «інвестиційна безпека» 

передбачають оцінку індикаторів інноваційної та інвестиційної безпеки з 

урахуванням існуючих і прогнозних рівнів інтеграції залізорудної галузі у 

світовому економічному просторі. Забезпечення ефективності державного 

регулювання інноваційного розвитку залізорудної галузі поєднує в собі не 

лише розрахунок індикаторів, але й систему заходів державного регулювання 

щодо створення умов для інноваційного розвитку залізорудної галузі, які 
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віддзеркалюються в сутності категорій «безпека інноваційної діяльності» та 

«безпека інвестиційних процесів». 

3. Доведено, що центральну роль в інноваційному розвитку 

залізорудної галузі відіграє система її фінансового забезпечення, а різні етапи 

інноваційної діяльності потребують використання різних видів фінансового 

забезпечення та їх збалансованості з урахуванням заходів, спрямованих на 

визначення раціональних граничних меж областей маневрування рівнем 

показників інтеграції залізорудної галузі у світовому економічному просторі, 

що дасть змогу забезпечити ефективність інвестицій і їх безпеку. 

Використання запропонованих полігонів граничних меж областей 

маневрування рівнем показників інтеграції галузі з урахуванням необхідності 

забезпечення її інноваційного розвитку дає можливість органам державної 

влади формувати пропозиції щодо вирішення проблеми фінансування 

інноваційного розвитку галузі з урахуванням можливостей як самих 

підприємств, так і шляхом залучення прямих іноземних інвестицій у процесі 

інтеграції на різних рівнях (галузі, національної економіки, світової 

економіки). 

4. З’ясовано, що сучасні процеси інтеграції в економічній сфері 

проявляються у посиленні взаємозв’язку та взаємозалежності основних сфер і 

суб’єктів світової економіки, визначають умови інноваційного розвитку. 

Аргументовано, що інтеграція як процес взаємодії національних економік 

неможлива без ефективного державного регулювання, адже в протилежному 

випадку збільшуються загрози втрати інвестованих у галузевий розвиток 

коштів. Удосконалено методичні положення щодо оцінки рівня державного 

регулювання інноваційного розвитку залізорудної галузі шляхом системного 

поєднання показників, які характеризують рівень питомої ваги факторів 

активізації інтеграції галузі у світову економіку, фінансування науково-

технічних робіт, індикаторів інноваційної й інвестиційної безпеки, що дає 

можливість оцінити ефективність державного регулювання інноваційного 

розвитку залізорудної галузі з урахуванням необхідності забезпечення 



184 

національних конкурентних переваг та економічної безпеки держави. 

5. Обґрунтовано, що оцінка якісного рівня інноваційного розвитку 

залізорудної галузі за умов її інтеграції у світовий економічний простір 

неможлива без здійснення належних критеріальних оцінок інноваційної й 

інвестиційної безпеки, визначення рекомендованих їх значень та обмежень, 

які забезпечували б вчасний і дієвий контроль за рівнем інноваційного 

розвитку галузі в процесі здійснення експортної діяльності на основі 

визначених пріоритетів державного регулювання. Доведено, що сформовані 

обмеження рекомендованих значень критеріальних оцінок регулювання 

інноваційного розвитку залізорудної галузі можуть бути використані 

органами державної влади при створенні дієвої й ефективної системи 

управління процесами інтеграції залізорудної галузі у світову економіку, її 

інноваційною та інвестиційною безпекою. 

6. Обґрунтовано необхідність розгляду процесу управління інноваційним 

розвитком залізорудної галузі в умовах інтеграції як складного й 

багатоаспектного процесу, що потребує системного підходу в управлінні 

динамічним розвитком національної економіки, формуванні фінансових 

ресурсів, які забезпечують соціально-економічні потреби національного 

господарства. Доведено, що державне регулювання інноваційного розвитку 

залізорудної галузі має базуватися на концептуальних моделях 

збалансованого управління обсягами реальних інвестицій, процесами 

фінансування науково-технічних робіт, залучення прямих іноземних інвестицій у 

галузь. 

7. Доведено, що для підвищення рівня якості інтеграції залізорудної 

галузі України у світову економіку ключовим аспектом є розроблення 

відповідних моделей активізації інноваційного розвитку на основі базисних 

інновацій. За результатами прогнозу на основі запропонованої структурно-

функціональної моделі процесу формування стратегії інноваційного розвитку 

залізорудної галузі України обґрунтовано напрями активізації інноваційного 

розвитку залізорудної галузі та прогнозні обсяги його фінансування. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Порівняльний аналіз науково-методичних підходів до формування 

стратегії державного регулювання інноваційного розвитку в теорії 

різних стратегічних шкіл 

Школа 
Представ-

ники 

Процес формування стратегії 

Визначення 

сутності 
Переваги Недоліки 

1 2 3 4 5 
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- стратегія відображає 

фундаментальну 

відповідність між зовнішніми 

можливостями та внутрішнім 

потенціалом держави; 

- простота і неформальність; 

- сприйняття перспективи на 

майбутнє; 

- заохочення творчого 

конструювання стратегії 

- неоднозначність оцінки сил і 

слабкостей: можливість хибної оцінки 

компетенцій; 

- зневага навчання; 

- переоцінка важливості стратегії над 

структурою держави; 

- втрата гнучкості; 

- відрив мислення від дій: відокремлення 

формулювання стратегії від реалізації, 

тобто концентрація уваги на 

формуванні стратегії, а не на її 

результаті; 

- необхідність наявності стабільного чи 

легко передбачуваної ситуації для 

успішної реалізації стратегії 
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- застосування сценаріїв, що 

стимулюють творчу 

активність у ході формування 

або удосконалення стратегії; 

- застосування стратегічного 

контролю; 

- застосування системного 

підходу в процесі формування 

стратегії 

- помилка попереднього визначення: 

організація повинна або передбачити 

зміни середовища, або контролювати 

їх, або просто припускати його 

стабільність; 

- відрив думок від дій, стратегії від 

тактики, формулювання від реалізації, 

розробників від виконавців, стратегів 

від об’єкта стратегій; 

- стримування творчості при 

розробленні стратегії та потреба 

значних масивів різної кількісної 

інформації через надмірну 

формалізацію 
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- пропозиція для кожної галузі 

набору генеричних (базових) 

стратегій, що просто 

ідентифікуються; 

- базування на позиції, що є 

конкурентною і виникає під 

впливом ринкової ситуації; 

- можливість обґрунтувати 

позицію і, як наслідок, 

стратегічний вибір на основі 

конкретних розрахунків; 

- концентрація уваги  

- вузьке фокусування: орієнтація, 

передусім, на економічні аспекти, що 

кількісно визначаються; 

- надмірна увага до проведення 

розрахунків, що часто перешкоджає не 

тільки навчанню, але і творчості в ході 

формування стратегії; 

- пристрасть до стабільних зовнішніх 

умов і невизначеність дій у 

нестабільному середовищі; 

- концентрація уваги на розробці 

стратегій для великих, зрілих компаній; 

- стратегія розглядається як генерична  
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Продовження додатку А 
1 2 3 4 5 

   

дослідників не тільки на 

діях у відповідь, але і на 

сигналах 

(базова) позиція без виділення 

унікальності її перспективи; 

- формування стратегії розглядається як 

деякий упорядкований, статичний 

процес; 

- неприродна (надмірна) чіткість 
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- попереджувальний 

(проективний) характер, 

шо особливо важливо в 

ході становлення держави 

та розвитку у змінному 

середовищі; 

- гнучкість; 

- тяжіння до пошуку та 

захищеність стратегії від 

впливу прямої 

конкуренції' у ринковій 

ніші 

- централізація процесу: формування 

стратегії зводиться до поведінки однієї 

людини – керівника держави 

незалежно від його здібностей 

(відповідно до цього некомпетентний 

керівник навряд сформує “добру" 

стратегію) і, як наслідок, підвищення 

ризикованості (формування залежить 

від здоров’я та якостей лідера); 

- насадження культури залежності та 

підпорядкування, що перешкоджає 

плюралізму й ускладнює стимулюючі 

інновації навчання; 

- поради відносно передбачення можуть 

відволікати увагу від реальних дій 

працівників у тих випадках, коли вони, 

наприклад, успішно здійснюють 

непередбачену термінову взаємодію 
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- визнання існування 

цікавого зовнішнього 

оточення, яке можна 

моделювати, 

структурувати і 

конструювати; 

- різність підходів до 

формування залежно від 

когнітивних стилів; 

- велика увага надається 

всім стадіям процесу 

формування стратегії 

- після того як стратегії перестають 

бути продуктивними, їх зміна 

пов’язана зі значними складностями; 

- базування на здібностях стратега до 

пізнання, що підвищує ризик хибності 

формування у разі & низького рівня; 

- ймовірність розтягування процесу 

пізнання у часі, що особливо є 

ризикованим в умовах турбулентного 

середовища; 

- складність пов’язана з необхідністю 

інтеграції великих масивів різної 

комплексної інформації 
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 - постійний розвиток 

стратегії; 

- стимулювання інновацій; 

- розуміння важливості 

знань; 

- покладення в основу 

стержневих компетенцій 

- проблема стратегічного дрейфу через 

складність досягнення балансу 

змінності та сталості; 

- ризик надання надмірної переваги 

навчанню над ефективністю реалізації; 

- ризик інкрементальності 

(нарощування) навчання 
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- переваги 

співробітництва, що 

дають можливість 

створити колективну 

стратегію; 

- можливість застосування 

політичних методів для 

здійснення стратегічних 

змін; 

- спрямованість на 

узгодження 

взаємозв'язків держави із 

зовнішнім (макровлада) 

та внутрішнім 

(мікровлада) 

середовищами 

- спонтанний характер стратегій, що 

набувають форми позиції або виверту, 

а не перспективи; 

- недооцінка інтегративних сил: 

лідерства, культури і т. ін. та самої 

стратегії; 

- ризик влади: закріплення лідерських 

позицій не за розумовими та 

організаційними здібностями 

індивідів; 

- наявність безладу політичних 

конфліктів ускладнює вироблення 

узгодженої стратегічної ідеології 
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- пропозиція загальної 

узгодженої стратегічної 

ідеології; 

- стратегія розглядається 

спочатку як перспектива, 

а вже потім як позиція; 

- стимулювання 

колективного пізнання і 

тісний взаємозв’язок між 

організаційними 

структурою і процесами; 

- акцентування уваги на 

внутрішніх можливостях 

фірми; 

- встановлення 

взаємозв'язку між 

потенціалом держави та її 

еволюцією (культурою); 

- визначення ресурсної 

бази для конкурентних 

переваг 

- концептуальна розпливчастість; 

- намагання довести помилковість 

необхідності змін (тобто надання 

абсолютної переваги стійкому 

просуванню раз наміченого курсу в 

управлінні); 

- прирівнювання стратегічної переваги 

до організаційної унікальності. При 

цьому будь-яка незрозумілість 

діяльності держави пояснюється її 

неповторністю; 

- проблема порушення рівноваги між 

культурою в цілому та ресурсною 

базою; 

- сприяння збереженню поточної 

стратегії та, як правило, нехтування 

стратегічними змінами; 

- ефективна не для всіх життєвих циклів 

держави (наприклад, на стадії 

початкового спаду наявна культура 

блокує необхідні стратегічні зміни) 
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- специфіка поведінки 

держави визначається 

особливістю ситуації; 

- сприйняття зовнішнього 

оточення поряд із 

керівництвом і 

організацією основною 

силою стратегічного 

процесу; 

- наявність різних 

тактичних прийомів 

стратегічних реакцій на 

зовнішній 

- виміри зовнішнього оточення часто 

досить абстрактні та розпливчасті; 

- держави позбавлені стратегічного 

вибору і мають справу з деяким 

“імперативом зовнішнього 

середовища”; 

- розгляд керівництва як пасивного 

елемента стратегічного процесу; 

- надмірна значущість зовнішнього 

середовища в процесі створення 

організаційної стратегії 
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- стратегії можуть 

набувати різних форм 

відповідно до ситуації та 

життєвого циклу 

держави; 

- привнесення порядку у 

стратегічні дії держави; 

- об’єднання в собі деяких 

переваг підходів інших 

шкіл 

- складність вибору правильної 

конфігурації; 

більша частина нововведень 

знаходиться поза межами точних 

конфігурацій; 

- неспроможність наявних стратегій у 

періоди квантових стрибків змін; 

- дещо довільні узагальнення, що 

призводить до певних викривлень у 

розумінні світу 

 

Джерело: складено автором на основі опрацювання [5, 22, 28, 31, 41]

2
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Додаток Б 

Визначення поняття «економічна безпека», надане різними авторами, 

згруповане в залежності від основи його формування 

Автор / джерело Визначення поняття 

1 2 

Компонента А1 – зміст поняття 

Т. Г. Кубах  Внутрішнім змістом поняття «економічна безпека» є модель, 

спрямована на створення умов для безперервного пристосування 

господарської діяльності або економічного функціонування до 

мінливих умов досягнення поставленої мети як у рамках держави, 

так і в рамках її регіонів і господарюючих суб’єктів 

Компонента А2 – захист ключових інтересів від загроз 
В.І. Шлемко, І.Ф. 
Бінько І.Ф.  

Такий стан національної економіки, який дозволяє зберегти 
стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз та спроможне 
задовольняти потреби особистості, суспільства, держави 

В.А. Богомолов  Система організаційно-економічних і правових мір щодо 
запобігання економічних загроз 

В.В. Кузьменко   Стан економіки, який забезпечує спроможність протистояння 
системи негативним впливам із зовнішнього середовища 

Л.О. Коковський 
[86] 

Стан економіки, який здатний запобігати зовнішнім і внутрішнім 
загрозам та забезпечити сталий соціально-економічний розвиток 

В.К. Сенчагов  Такий стан економіки та інститутів влади, при якому забезпечені 
гарантований захист національних інтересів, соціальна 
направленість політики, достатній оборонний потенціал навіть за 
несприятливих умов розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів 

М.І. Камлик  Надійна захищеність національних інтересів у сфері економіки від 
реальних і потенційних внутрішніх загроз, й у першу чергу – від 
прямих та опосередкованих економічних збитків; захищеність 
економічних інтересів держави, суспільства та особистості, з 
одного боку, відпрацювання та впровадження оптимальної 
соціально орієнтованої економічної політики, з іншого боку 

А. Городецький  Надійну і забезпечену всіма необхідними засобами держави 

захищеність національно-державних інтересів у сфері економіки 

від внутрішніх і зовнішніх збитків 

В. Савін  Це система захисту життєво важливих інтересів країни  

О.Ф. Новікова  Стан захищеності економічних інтересів особи, суспільства, 

держави від економічних загроз та інших загроз національній 

безпеці, які на них впливають 

Р.В. Покотиленко  Стан захищеності економічних інтересів держави, суспільства, 

особи від загроз національній безпеці, які впливають на них 

Г.Б. Славін, М.Б. 

Чельцов  

Стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства й 

держави від зовнішніх і внутрішніх загроз  

Г.Є. Дем’яненко  Захищеність економічних інтересів держави, суспільства та 

особистості, з одного боку, відпрацювання та впровадження 

оптимальної соціально орієнтованої економічної політики, з іншого 

І.С. Чорнодід  

 

Стан захищеності найважливіших економічних інтересів особи, 

суспільства, держави, розвиток достатнього економічного 

потенціалу, що сприятиме стійкому й ефективному 

функціонуванню в режимі розширеного відтворення 
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О.С. Шнипко  Стан захищеності життєво важливих інтересів системи від 

недобросовісної конкуренції, противоправної діяльності 

кримінальних формувань та окремих осіб, здатність протистояти 

внутрішнім і зовнішнім загрозам, зберігати стабільність 

функціонування та розвитку відповідно з його стратегічними цілями 

І.О.Александров, 

О.В. Половян  

Захищеність його економічних інтересів від внутрішніх і зовнішніх 

загроз 

Компонента А3 – ресурсно-функціональний підхід 

А. Ілларіонов Поєднання економічних, політичних і правових умов, яке забезпечує 

стійке в тривалій перспективі виробництво максимальної кількості 

економічних ресурсів на душу населення найбільш ефективним 

способом  

Аналітична 

доповідь 

Українського 

центру 

економічних і 

політичних 

досліджень  

 Наявність у держави достатніх можливостей для забезпечення 

репродукції виробничого потенціалу в усіх сферах докладання 

суспільно-корисної праці, а також для забезпечення стабільності 

суспільного ладу, суверенності держави, її спроможності самостійно 

формувати та здійснювати внутрішню і зовнішню політику, 

наявності в держави достатнього потенціалу для забезпечення 

надійних гарантій щодо зовнішніх загроз 

В. Тамбовцев   Сукупність властивостей стану її виробничої підсистеми, яка 

забезпечує можливість досягнення цілей всієї системи 

Е.А. Олейников Стан найбільш ефективного використання економічних ресурсів для 

запобігання загроз і забезпечення стабільного функціонування 

економічної системи в теперішньому і майбутньому  

А.М. Сундук  Стан забезпеченості необхідними ресурсами на рівні, який дозволяє 

гарантувати розвиток і зростання економіки та соціальної сфери при 

достатньому захисті економічних інтересів від системи загроз 

зовнішнього і внутрішнього походження  

Компонента А4 – стійкість, саморозвиток 

Л. Абалкін  

 

Це сукупність умов і чинників, які забезпечують незалежність 

національної економіки, її стабільність і стійкість, спроможність до 

постійного оновлення та саморозвитку. 

Стан економічної системи, який дозволяє їй розвиватися динамічно, 

ефективно і вирішувати соціальні завдання, і в якому держава має 

можливість виробляти і проводити в життя незалежну економічну 

політику 

Г.А. Пастернак-

Таранушенко  

Це стан держави, за яким країна забезпечена можливістю створення і 

розвитку умов для плідного життя її населення, перспективного 

розвитку економіки в майбутньому 

А. Архипов  Стан економіки, за якого забезпечуються стійке економічне 

зростання, достатнє задоволення суспільних потреб, ефективне 

управління, захист економічних інтересів на національному і 

міжнародному рівнях  

Я.А. Жаліло  

 

Здатність національної економіки до розширеного відтворення з 

метою задоволення на визначеному рівні потреб власного населення 

і держави, протистояння дестабілізуючій дії чинників, що створюють 

загрозу нормальному розвитку країни, забезпечення конкуренто-

спроможності національної економіки у системі господарювання 
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О. Грунин  Такий стан народного господарства, який дозволяє задовольнити всю 

сукупність реальних, економічних потреб суспільства, забезпечує 

його економічну незалежність, стабільний і стійкий розвиток, 

прогрес, гідне рівноправне становище у світовому господарстві, 

надійну, тобто таку, що не дозволяє скочуватися за критичну межу, 

захищеність від внутрішніх та зовнішніх загроз і впливу 

непередбачуваних і таких факторів, які важко прогнозуються 

О. Лєпіхов  Стан економічної системи, який характеризується стійкістю по 

відношенню до впливу внутрішніх і зовнішніх дій, що загрожують 

суспільству 

Е. Бухвальд  Здатність підтримувати нормальні умови життєдіяльності населення, 

стійке забезпечення ресурсами розвитку народного господарства, а 

також послідовну реалізацію національно-державних інтересів 

С. Локшин  Стан можливості та готовності економіки забезпечити стійкість 

економічного становища суспільства та держави в умовах 

внутрішніх і зовнішніх загроз та впливів 

І.Я. Богданов  Збереження економічної самостійності країни, її спроможності у 

власних інтересах приймати рішення, які стосуються розвитку 

господарства; можливість збереження вже досягнутого рівня життя 

населення і сприяти його підвищенню 

Г.Ю. Дарнопих  Втілює в собі певну сукупність відносин і пов’язаних із ними 

заходів, що забезпечують здійснення економічного суверенітету, 

економічне зростання, підвищення добробуту в умовах наявності 

системи міжнародної економічної взаємозалежності 

А.В. Чесноков  

 

Здатність держави через систему заходів забезпечувати незалежність 

(суверенітет) національної економіки, її стабільність, керованість і 

стійкість до негативних впливів, спроможність постійно 

удосконалювати структуру національної економічної системи з 

метою підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції за 

умов виконання вимог участі в системі міжнародних економічних 

відносин і геоекономічній структурі 

В.О. Забродський  Кількісна і якісна характеристика властивостей фірми, що відбиває 

здатність «самовиживання» і розвитку в умовах виникнення зовніш-

ньої і внутрішньої економічної загрози 

О.І. Барановський  Це стан, за якого забезпечується економічний розвиток і стабільність 

діяльності банку, гарантований захист його фінансових і 

матеріальних ресурсів, здатність адекватно і без суттєвих втрат 

реагувати на зміни внутрішньої і зовнішньої ситуації  

Компонента А5 – комплексний підхід 

Е.А. Олейников  Стан економіки та інститутів влади, при яких забезпечуються 

гарантований захист національних інтересів, гармонійний, соціально 

спрямований розвиток країни в цілому, достатній економічний і 

оборонний потенціал при найбільш несприятливих варіантах 

розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів 

А.І. Сухоруков  Сукупність умов, за яких зберігається спроможність країни 

ефективно захищати свої економічні інтереси; задовольняти у 

довгостроковому режимі потреби суспільства і держави; генерувати 

інноваційні зрушення в економіці з метою забезпечення стабільного 

економічного розвитку; протистояти зовнішнім економічним  
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 загрозам і повністю використовувати національні конкурентні 

переваги у міжнародному поділі праці 

В.К. Сенчагов  

 

Стан економіки в системі її зв’язків, з точки зору спроможності до 

виживання та розвитку в умовах внутрішніх і зовнішніх загроз, а 

також дії непередбачених і важкопрогнозованих факторів. Тобто, 

економічна безпека – це не тільки захищеність національних 

інтересів, а й готовність і здатність інститутів влади створювати 

механізми реалізації та захисту національних інтересів, розвитку 

вітчизняної економіки, підтримки соціально-політичної стабільності 

суспільства  

В.І. Мунтіян  Це загальнонаціональний комплекс заходів, спрямованих на 

постійний і стабільний розвиток економіки держави, що включає в 

себе механізм протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам. 

Стан захищеності економічних інтересів особи, суспільства і 

держави, розвитку достатнього оборонного потенціалу, що 

сприятиме стійкому й ефективному функціонуванню економіки в 

режимі розширеного відтворення, як створення передумов для 

підтримки і покращення рівня життя громадян, задоволення 

корінних національних інтересів у виробничо-економічній сфері, 

фінансовій, зовнішньоекономічній, технологічній, енергетичній, 

продовольчій та інших субекономічних сферах 

Б.В. Губський  Визначає спроможність держави забезпечувати захист національних 

економічних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз, 

здійснювати поступальний розвиток економіки з метою підтримання 

стабільності суспільства і достатнього оборонного потенціалу за 

будь-яких умов і варіантів розвитку подій. Економічну безпеку 

держави визначають: економічна незалежність, стійкість і 

стабільність національної економіки, здатність до саморозвитку і 

прогресу 
Концепція 
економічної 
безпеки України  

Стан економіки, суспільства та інститутів державної влади, при 
якому забезпечується реалізація та гарантований захист 
національних економічних інтересів, прогресивний соціально-
економічний розвиток України, достатній оборонний потенціал 
навіть при несприятливих внутрішніх і зовнішніх процесів 

М. Єрмошенко  Стан економічного механізму країни, який характеризується 
збалансованістю і стійкістю до негативного впливу внутрішніх і 
зовнішніх загроз, його здатністю забезпечувати на основі реалізації 
національних економічних інтересів сталий і ефективний розвиток 
вітчизняної економіки і соціальної сфери 

К.Х. Іполітов  Захищеність усієї системи економічних відносин, які визначають 
прогресивний розвиток економічного потенціалу країни і 
забезпечують підвищення рівня добробуту всіх членів суспільства, 
його окремих соціальних груп, а також формують основи 
обороноздатності країни, захищеність від небезпек і загроз, 
джерелом яких є внутрішні та зовнішні протиріччя 

Джерело: побудовано за [18, 22, 35, 44, 82, 109, 111, 124] 



213 

Додаток В 

Механізм управління економічною безпекою  

підприємств залізорудної галузі в контексті забезпечення її 

інноваційного розвитку  

Методи Інструменти Заходи 

1 2 3 

Інституційно- 

правові 

Створення відділу 

економічної безпеки та 

його імплементація в 

організаційну структуру 

управління 

підприємством 

- запровадження моніторингу рівня 

економічної безпеки та її складових; 

- прогнозування ризиків і розробка 

заходів з їх нейтралізації; 

- коригування планових показників 

діяльності у контексті забезпечення 

економічної безпеки; 

- розробка системи правил і режимів 

безпеки 

Виділення сектора 

економічної безпеки в 

межах юридичного 

відділу 

- створення інструкцій про матеріальну 

відповідальність і захист комерційної 

таємниці; 

- моніторинг законодавства та захист 

підприємства від дій і рішень органів 

державного управління; 

- управління інституційними 

характеристиками безпеки в межах 

юридичних відносин із контрагентами; 

- реєстрація документів, прав власності 

Інформаційні Створення механізму 

оперативного 

реагування на загрози 

інформаційній безпеці 

та поширення  

- аналіз, облік комерційної інформації; 

- створення надійної системи захисту 

інформації і каналів її проходження; 

- використання сучасних технологій 

захисту інформації (систем кодування і  
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Продовження додатку В 

1 2 3 

 негативної інформації 

про підприємство 

шифрування) 

Організаційно- 

технологічні 

Підвищення 

ефективності 

управління безпекою 

- впровадження на підприємстві 

міжнародних систем управління якістю 

 

Економічні Підвищення 

економічної 

ефективності 

використання ресурсів 

підприємства 

- реалізація заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності використання 

господарських ресурсів; 

- оцінка рівня сучасності та 

продуктивності матеріально-технічної 

бази, пошук резервів їх покращення; 

- підвищення рентабельності активів і 

конкурентоспроможності підприємства 

Створення передумов 

розвитку підприємства 

- фінансування заходів із прогнозування 

розвитку ринкової кон’юнктури, 

інституціонального регламентування 

фінансово-господарської діяльності та 

ресурсного забезпечення 

Забезпечення доступу 

до ресурсів і ринків 

Адміністративні Встановлення фізичного 

захисту та 

автоматизованих систем 

безпеки 

- введення режимів входу/виходу 

персоналу та відвідувачів; 

- створення перешкод для доступу до 

охоронного майна 

Соціально- 

психологічні 

Підвищення рівня 

мотивації персоналу в 

системі безпеки 

підприємства 

- реалізація заходів матеріального 

стимулювання; 

- створення ефективної системи 

морального заохочення працівників; 

- розробка правил поведінки; 

- створення атмосфери корпоративного 

духу 

Джерело: [169]. 
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Додаток Д 

Характеристика законодавства України стосовно ключових аспектів 

забезпечення інноваційного розвитку залізорудної галузі як пріоритетної 

галузі економіки національного господарства 

Категорія 

(група) 

Закони, постанови, кодекси, 

положення, накази 

Суть, особливості 

застосування 

Термін 

дії 

1 2 3 4 

 

1. Закон України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку 

України» № 1602-III від 23.03.2000 р. 

[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1602-14] 

Визначає правові, економічні та 

організаційні засади формування 

цілісної системи прогнозних і 

програмних документів економічного 

і соціального розвитку України, 

окремих галузей економіки та 

окремих адміністративно-

територіальних одиниць як складової 

частини загальної системи 

державного регулювання 

економічного і соціального розвитку 

держави. Законом встановлюється 

загальний порядок розроблення, 

затвердження та виконання 

зазначених прогнозних і програмних 

документів економічного і 

соціального розвитку, а також права і 

відповідальність учасників 

державного прогнозування та 

розроблення програм економічного і 

соціального розвитку 

З 2000 року. 

Зі змінами, 

внесеними 

згідно із 

Законами 

України з 

2012-

2015 років 

I. Загального 

соціально-

економічного 

розвитку 

2. Закон України «Про Рахункову палату» 

№ 315/96-ВР від 11.07.96 р. 

[http://npa.iplex.com.ua/doc.php?code=315/96-

%C2%D0] 

Контроль за фінансуванням 

загальнодержавних програм 

економічного, науково-технічного, 

соціального і національно-

культурного розвитку, охорони 

довкілля та інших програм, що 

затверджуються Верховною Радою 

України 

З 1996 року. 

Зі змінами, 

внесеними 

згідно із 

Законами 

України з 

1996-

2015 років 

 

3. Закон України «Про засади внутрішньої 

і зовнішньої політики» № 2411-VI 

від 01.07.2010 р. 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411-17] 

Базуються на безумовному 

додержанні Конституції України, 

забезпеченні в Україні прав і свобод 

людини і громадянина та 

гарантуванні прав і свобод, 

проголошених Конституцією 

України, на загальновизнаних 

принципах і нормах міжнародного 

права, забезпеченні соціальної 

спрямованості економіки України та 

сталого соціально-економічного 

розвитку України, зміцненні 

демократичних засад суспільного і 

державного життя, забезпеченні 

верховенства права, економічної і 

політичної незалежності держави, 

захисту її національних інтересів, 

утвердження України як 

повноправного і авторитетного члена 

світового співтовариства 

З 2010 року. 

Зі змінами, 

внесеними 

згідно із 

Законами 

України з 

2014-

2015 років 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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4. Податковий кодекс України № 2755-

VI від 02.12.2010 р. 

[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-

17] 

Регулює відносини, що виникають у сфері 

справляння податків і зборів, зокрема, 

визначає вичерпний перелік податків і 

зборів, що справляються в Україні, та 

порядок їх адміністрування, платників 

податків і зборів, їх права та обов'язки, 

компетенцію контролюючих органів, 

повноваження і обов'язки їх посадових 

осіб під час здійснення податкового 

контролю, а також відповідальність за 

порушення податкового законодавства. 

Правила оподаткування товарів або 

послуг, що переміщуються через митний 

кордон України, визначаються цим 

Кодексом, окрім оподаткування ввізним 

(імпортним) митом або вивізним 

(експортним) митом, які встановлюються 

Митним кодексом України та іншими 

законами з питань митної справи 

З 2010 року. Зі 

змінами, 

внесеними 

згідно із 

Законами 

України з 

2010-

2015 років 

 

5. Закон України «Про митну справу в 

Україні» № 1262-XII від 25.06.1991 р. 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1262-

12] 

Визначає правові основи організації 

митної справи в Україні, орієнтованої на 

формування спільного ринкового простору 

і митних союзів з іншими державами 

З 1991 року. 

Втрата 

чинності від 

01.01.2004 

року 

 

6. Митний кодекс України № 92-IV від 

11.07.2002 р. 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/92-

15] 

Визначає засади організації та здійснення 

митної справи в Україні, регулює 

економічні, організаційні, правові, кадрові 

та соціальні аспекти діяльності митної 

служби України. Кодекс спрямований на 

забезпечення захисту економічних 

інтересів України, створення сприятливих 

умов для розвитку її економіки, захисту 

прав та інтересів суб'єктів 

підприємницької діяльності і громадян, а 

також забезпечення додержання 

законодавства України з питань митної 

справи 

З 2002 року. 

Втрата 

чинності від 

01.06.2012 

року 

 

7. Митний кодекс України 4495-VI від 

13.03.2012 р. 

[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-

17] 

При здійсненні митного контролю і 

митного оформлення товарів, 

транспортних засобів комерційного 

призначення, що переміщуються через 

митний кордон України, застосовуються 

виключно норми законів України та інших 

нормативно-правових актів з питань 

державної митної справи, чинні на день 

прийняття митної декларації органом 

доходів і зборів України. 

У разі, якщо законодавством України 

передбачена можливість виконання 

митних формальностей без подання митної 

декларації, застосовуються норми законів 

України та інших нормативно-правових 

актів з питань державної митної справи, 

чинні на день виконання таких 

формальностей. 

Норми законів України, які пом’якшують 

або скасовують відповідальність особи за 

порушення митних правил, передбачені 

цим Кодексом, мають зворотну дію в часі, 

тобто їх норми поширюються і на 

правопорушення, вчинені до прийняття 

цих законів. Норми законів України, які 

встановлюють або посилюють 

відповідальність за такі правопорушення, 

зворотної дії в часі не мають 

З 2012 року. Зі 

змінами, 

внесеними 

згідно із 

Законами 

України з 

2013-

2015 років 

2
4

8
 

 

 

2
4

9
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У разі якщо норми законів України чи 

інших нормативно-правових актів з 

питань державної митної справи 

допускають неоднозначне (множинне) 

трактування прав та обов’язків 

підприємств і громадян, які 

переміщують товари, транспортні засоби 

комерційного призначення через митний 

кордон України або здійснюють операції 

з товарами, що перебувають під митним 

контролем, чи прав та обов’язків 

посадових осіб органів доходів і зборів, 

внаслідок чого є можливість прийняття 

рішення як на користь таких підприємств 

та громадян, так і на користь органу 

доходів і зборів, рішення повинно 

прийматися на користь зазначених 

підприємств і громадян 

 

II. 

Інвестиційно-

інноваційного 

розвитку 

1. Закон України «Про 

інвестиційну діяльність» № 1560-

XII від 18.09.1991 р. 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show

/1560-12], 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4

218-17] 

Визначає загальні правові, економічні 

та соціальні умови інвестиційної 

діяльності на території України та 

спрямований на забезпечення рівного 

захисту прав, інтересів і майна суб'єктів 

інвестиційної діяльності незалежно від 

форм власності, а також на ефективне 

інвестування економіки України, 

розвитку міжнародного економічного 

співробітництва та інтеграції, де згідно 

змін до положень цього Закону: 

- розширюється сутність функції 

процесу «державного інвестування» з 

урахуванням аспектів державної 

підтримки реалізації інвестиційних 

проектів 

З 1991 року. Зі 

змінами, 

внесеними 

згідно із 

Законами 

України з 

1991-

2014 років 

2. Закон України «Про Державну 

програму заохочення іноземних 

інвестицій в Україні» № 3744-XII 

від 17.12.1993 р. 

[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show

/3744-12] 

Заохочення вкладення іноземного 

капіталу здійснюється в пріоритетні 

галузі економіки України за рахунок 

надання податкових пільг і страхових 

гарантій щодо найбільш ефективних 

інвестиційних проектів, удосконалення 

системи правового регулювання 

іноземного інвестування, розвитку 

інфраструктури міжнародного бізнесу та 

інших передумов іноземного 

інвестування. Закон спрямований на 

забезпечення за рахунок залучення 

іноземних інвестицій додаткових джерел 

фінансування: 

- прогресивних структурних 

перетворень в економіці України; 

- розвитку потужного експортного 

потенціалу; 

- підвищення технічного та якісного 

рівня виробництва; 

 зменшення потреб підприємств 

України в енергоносіях і сировині; 

- ліквідації існуючих диспропорцій і 

дефіцитів на ринку України) 

З 1993 року. 

Втрата 

чинності від 

25.04.1996 

року 

3. Постанова Верховної Ради 

України «Про порядок введення в 

дію Закону України «Про режим 

іноземного інвестування»» 
№ 94/96-ВР від 

19.03.1996 р.[http://zakon2.rada.gov.ua

/laws/show/94/96-%D0%B2%D1%80] 

Утворення національного агентства 

сприяння іноземним інвестиціям в 

Україні 

З 1996 року. Зі 

змінами, 

внесеними 

згідно із 

Законами 

України з 

1999-2014 рр. 
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5. Постанова «Про затвердження 

Програми розвитку інвестиційної 

та інноваційної діяльності в 

Україні» № 389 від 2 лютого 2011 р. 

[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show

/389-2011-%D0%BF] 

Перехід на інноваційну модель 

розвитку економіки, модернізація 

виробництва, підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції на внутрішньому і 

зовнішньому ринку, запобігання впливу 

міжнародної фінансової кризи на 

розвиток економіки шляхом:  

- створення сприятливого 

регуляторного середовища, зокрема, для 

забезпечення розвитку малого та 

середнього підприємництва;  

- надання державної підтримки 

реалізації інвестиційних та інноваційних 

проектів, зокрема, з метою забезпечення 

розвитку високотехнологічного 

виробництва;  

- удосконалення механізму 

комерціалізації результатів наукових 

досліджень і розробок та упровадження 

їх у виробництво;  

- забезпечення розвитку державно-

приватного партнерства як інструменту 

залучення інвестицій;  

- реалізації інвестиційних та 

інноваційних проектів, що пройшли 

конкурсний відбір і забезпечать розвиток 

базових галузей економіки 

З 2011 року 

6. Закон України «Про 

пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні» № 3715-VI від 

08.09.2011 р. 

[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show

/3715-17] 

Визначає правові, економічні та 

організаційні засади формування цілісної 

системи пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності та їх реалізації в 

Україні з метою забезпечення 

інноваційної моделі розвитку економіки 

шляхом концентрації ресурсів держави 

на пріоритетних напрямах науково-

технічного оновлення виробництва, 

підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції на внутрішньому і 

зовнішньому ринках 

З 2011 року. Зі 

змінами, 

внесеними 

згідно із 

Законом 

України з 

2012 р. 

ΙΙΙ. 

Соціально-

економічної 

безпеки 

1. Постанова Верховної Ради 

України «Про Основні напрями 

державної політики України у 

галузі охорони довкілля, 

використання природних ресурсів 

та забезпечення екологічної 

безпеки» № 188/98-ВР від 

05.03.1998 р. 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show

/188/98-%D0%B2%D1%80/page] 

Основні напрями державної політики 

України у галузі охорони довкілля, 

використання природних ресурсів і 

забезпечення екологічної безпеки 

розроблені відповідно до статті 16 

Конституції України, якою визначено, 

що забезпечення екологічної безпеки і 

підтримання екологічної рівноваги на 

території України… , де згідно з метою 

охорони, раціонального використання та 

відновлення надр є: збалансоване 

видобування та переробка мінерально-

сировинних ресурсів за умов економічно 

достатнього забезпечення ними 

промисловості, енергетики, будівництва, 

сільського господарства; забезпечення 

максимального резервування покладів 

корисних копалин; рекультивація 

земель; мінімізація використання надр 

для захоронення відходів у зв'язку з 

відсутністю закритих геологічних 

структур 

 

 

 

 

З 1998 року 

2
4

8
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Розвиток мінерально-сировинного 

комплексу України передбачається на 

основі здійснення таких основних 

напрямів: розширення і зміцнення 

мінерально-сировинної бази діючих 

підприємств, які використовують 

мінеральну сировину (нафта, природний 

газ, вугілля, уран, чорні метали, титанова 

сировина, неметали та будівельні 

матеріали), що добувається в Україні 

 

2. Закон України «Про основи 

національної безпеки» № 964-IV 

від 19.06.2003 р. 

[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show

/964-15] 

Відповідно до пункту 17 частини 

першої статті 92 Конституції України 

визначає основні засади державної 

політики, спрямованої на захист 

національних інтересів і гарантування в 

Україні безпеки особи, суспільства і 

держави від зовнішніх і внутрішніх 

загроз в усіх сферах життєдіяльності 

З 2003 року. Зі 

змінами, 

внесеними 

згідно із 

Законами 

України з 

2006-

2015 років 

3. Закон України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» 
№ 959-XІІ від 16.04.1991. 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show

/959-12] 

Україна самостійно формує систему та 

структуру державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності на її 

території. 

Державне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності має 

забезпечувати: 

- захист економічних інтересів 

України та законних інтересів суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності; 

- створення рівних можливостей для 

суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності розвивати всі види 

підприємницької діяльності незалежно 

від форм власності та всі напрями 

використання доходів і здійснення 

інвестицій; 

- заохочення конкуренції та ліквідацію 

монополізму в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Держава та її органи не мають права 

безпосередньо втручатися в 

зовнішньоекономічну діяльність 

суб'єктів цієї діяльності, за винятком 

випадків, коли таке втручання 

здійснюється згідно з цим та іншими 

законами України 

З 1991 року. Зі 

змінами, 

внесеними 

згідно із 

Законами 

України з 

1992-

2015 років 

4. Закон України «Про охорону 

навколишнього природного 

середовища» № 1264-XII від 

25.06.1991 р. 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show

/1264-12] 

Регулювання відносин у галузі 

охорони, використання і відтворення 

природних ресурсів, забезпечення 

екологічної безпеки, запобігання і 

ліквідації негативного впливу 

господарської та іншої діяльності на 

навколишнє природне середовище, 

збереження природних ресурсів, 

генетичного фонду живої природи, 

ландшафтів та інших природних 

комплексів, унікальних територій і 

природних об'єктів, пов'язаних з 

історико-культурною спадщиною 

З 1991 року. Зі 

змінами, 

внесеними 

згідно із 

Законами 

України 1993-

2015 рр. 

 

Джерело: складено автором 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4555#n4555
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Додаток Е 

Аналіз ключових макроекономічних показників інноваційного розвитку залізорудної галузі та її інтеграції  

у світовий економічний простір 

 

Таблиця Е.1 

Аналіз динаміки величини ВВП, що створюється залізорудною галуззю України (тис. грн.) 

№ Підприємство 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

1 ПАТ "Інгулецький ГЗК" 3560910 7613722 5147861 10397625 17102571 11729959 10352257 15209447 

2 ПАТ "Північний ГЗК" 8283919 11724586 6752444 11503153 16696783 13212593 13345344 15660493 

3 ПАТ "Центральний ГЗК" 3025594 5091470 2594813 5040748 7385385 5360023 5672952 6777248 

4 ВАТ "Південний ГЗК" 3390732 5341253 2362208 6211397 11697350 8800601 9203258 11528316 

5 ВАТ "Полтавський ГЗК" 2940031 4714577 4062545 6370718 9241235 7761992 8420273 10175088 

6 
ПАТ "Криворізький 

залізорудний комбінат" 
1127259 2111434 1227289 3108511 4291290 3289691 3035186 4190708 

7 
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА 

БАЛКА" 
525012 932780 521970 1005164 2140779 5393550 3150414 4583746 

8 
ЗАТ "Запорізький 

залізорудний комбінат" 
602072 1500668 522309 1680417 1896725 2189203 2385038 2696688 

 GDPГДД 14870423 24429778 14495118 26941526 41184739 30302575 29370553 37647188 

 GDPгал. 23455529 39030490 23191439 45317733 70452118 57737612 55564722 70821735 

Джерело: [119, 114, 154]. 
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Таблиця Е.2 

Аналіз динаміки обсягу експорту продукції залізорудної галузі України (тис. грн.) 

№ Підприємство 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

1 ПАТ "Інгулецький ГЗК" 218996 761372 1147973 1996344 2240437 1970633 1997986 2740242 

2 ПАТ "Північний ГЗК" 1587199 2263337 1620965 2577950 4901815 3133018 4561494 4941268 

3 ПАТ "Центральний ГЗК" 470180 1065135 737266 1396129 1737771 2617663 3655856 3620370 

4 ВАТ "Південний ГЗК" 1034851 1575669 957167 2546673 5450965 4629116 5940703 6779056 

5 ВАТ "Полтавський ГЗК" 2428466 4153071 3757854 5916486 9029595 7753454 8414379 10269079 

6 
ПАТ "Криворізький 

залізорудний комбінат" 
648287 1147776 575353 1437065 2345397 1660965 1835990 2287195 

7 
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА 

БАЛКА" 
278256 522357 277218 545201 1229449 2680594 1102645 2053942 

8 
ЗАТ "Запорізький 

залізорудний комбінат" 
276953 735327 282047 806600 991987 1120872 1166392 1361361 

 EXPГДД 2276375 4089844 3506204 5970423 8880023 7721314 10215336 11301880 

 EXPгал. 6943188 12224044 9355843 17222448 27927416 25566315 28675445 34052512 

Джерело: [119, 114, 154]. 
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Таблиця Е.3 

Аналіз динаміки величини прямих іноземних інвестицій у залізорудну галузь України (тис. грн.) 

№ Підприємство 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

1 ПАТ "Інгулецький ГЗК" 2435 3554 2312 5943 8593 8653 7906 10327 

2 ПАТ "Північний ГЗК" 2882 5169 2008 3837 18081 11760 7364 13400 

3 ПАТ "Центральний ГЗК" 1135 1125 925 4837 10295 4355 4366 7508 

4 ВАТ "Південний ГЗК" 1112 1419 929 407 3288 3206 3209 3685 

5 ВАТ "Полтавський ГЗК" 3515 9860 10875 9609 16232 21142 12636 19879 

6 
ПАТ "Криворізький 

залізорудний комбінат" 
1009 1503 648 1962 2254 1960 1022 1845 

7 
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА 

БАЛКА" 
483 658 340 1185 978 2094 991 1681 

8 
ЗАТ "Запорізький 

залізорудний комбінат" 
438 856 0 0 8283 31275 15204 24211 

 FDIГДД 6452 9848 5245 14617 36969 24768 19636 31236 

 FDIгал. 13009 24145 18037 27781 68005 84445 52699 82537 

Джерело: [119, 114, 154]. 
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Таблиця Е.4 

Аналіз динаміки величини валових внутрішніх капіталовкладень у залізорудну галузь України (тис. грн.) 

№ Підприємство 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

1 ПАТ "Інгулецький ГЗК" 295489 430761 231886 596092 861933 867931 792984 1010564 

2 ПАТ "Північний ГЗК" 457449 820543 318651 609066 1818993 1314561 771758 1363189 

3 ПАТ "Центральний ГЗК" 149559 148242 121923 486616 1035708 561654 645931 911337 

4 ВАТ "Південний ГЗК" 167276 213446 139719 61233 494455 482138 482510 554086 

5 ВАТ "Полтавський ГЗК" 440454 1149235 1129005 987592 1668266 2311538 1583733 2223361 

6 
ПАТ "Криворізький 

залізорудний комбінат" 
101141 150634 64882 196617 225899 202430 292672 296211 

7 
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА 

БАЛКА" 
49476,7 67359 34818 121274 100136 214348 101480 172028 

8 
ЗАТ "Запорізький 

залізорудний комбінат" 
62546 122265 0 0 236656 893566 1059523 1020678 

 GDIГДД 902497 1399546 672460 1691774 3716634 2744146 2210673 3285090 

 GDIгал. 1723391 3102485 2040884 3058490 6442046 6848166 5730591 7551454 

Джерело: [119, 154]. 
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Таблиця Е.5 

Аналіз динаміки величини загального обсягу реальних інвестицій у залізорудній галузі України (тис. грн.) 

№ Підприємство 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

1 ПАТ "Інгулецький ГЗК" 162313 268668 132937 390449 477127 398730 100737 335792 

2 ПАТ "Північний ГЗК" 235999 505629 210849 448722 1333088 760561 167853 727195 

3 ПАТ "Центральний ГЗК" 73311 81117 66302 288961 528227 285385 361894 488772 

4 ВАТ "Південний ГЗК" 108256 79354 61045 13089 181313 456247 370985 418933 

5 ВАТ "Полтавський ГЗК" 287571 678679 668858 547354 869480 2301136 1159373 1796199 

6 
ПАТ "Криворізький 

залізорудний комбінат" 
32856 62865 6605 47458 87866 202319 290649 266309 

7 
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА 

БАЛКА" 
19252,4 34370 10674 27966 35663 197674 72285 129797 

8 
ЗАТ "Запорізький 

залізорудний комбінат" 
26686 52019 0 0 62412 658698 873431 784179 

 IГДД 471623 855414 410088 1128132 2338442 1444676 630484 1551760 

 Iгал. 946244,4 1762701 1157270 1763999 3575176 5260750 3397207 4947177 

Джерело: [119, 154]. 
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Таблиця Е.6 

Аналіз динаміки величини обсягу фінансування науково-технічних робіт у залізорудній галузі України                                          

за рахунок усіх джерел (тис. грн.) 

№ Підприємство 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

1 ПАТ "Інгулецький ГЗК" 2351 950 30 1123 1897 11479 12616 12024 

2 ПАТ "Північний ГЗК" 6406 10840 4490 12868 27591 7456 5695 12792 

3 ПАТ "Центральний ГЗК" 15237 1740 2300 13900 5670 8786 4261 5204 

4 ВАТ "Південний ГЗК" 10998 11020 8606 206 333 1526 663 348 

5 ВАТ "Полтавський ГЗК" 872 2381 1111 1731 905 1431 1225 1230 

6 
ПАТ "Криворізький 

залізорудний комбінат" 
4400 3400 706 6440 4452 5348 235 2875 

7 
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА 

БАЛКА" 
61 61 345 217 155 372 517 504 

8 
ЗАТ "Запорізький 

залізорудний комбінат" 
734 843 19 586 535 655 11473 6743 

 VFГДД 23994 13530 6820 27891 35158 27721 22572 30020 

 VFгал. 41059 31235 17607 37071 41538 37053 36685 41720 

Джерело: [119, 112, 154]. 
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Додаток Ж 

Економічні параметри інноваційного розвитку  

залізорудної галузі та ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 

№ Роки 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

1 Аналіз динаміки величини ВВП, що створюється залізорудною галуззю України 

 GDPГДД 14870423 24429778 14495118 26941526 41184739 30302575 29370553 37647188 

 GDPгал. 23455529 39030490 23191439 45317733 70452118 57737612 55564722 70821735 

2 Аналіз динаміки обсягу експорту продукції залізорудної галузі України 

 EXPГДД 2276375 4089844 3506204 5970423 8880023 7721314 10215336 11301880 

 EXPгал. 6943188 12224044 9355843 17222448 27927416 25566315 28675445 34052512 

3 Аналіз динаміки величини прямих іноземних інвестицій у залізорудну галузь України 

 FDIГДД 6452 9848 5245 14617 36969 24768 19636 31236 

 FDIгал. 13009 24145 18037 27781 68005 84445 52699 82537 

4 Аналіз динаміки величини валових внутрішніх капіталовкладень у залізорудну галузь України 

 GDIГДД 902497 1399546 672460 1691774 3716634 2744146 2210673 3285090 

 GDIгал. 1723391 3102485 2040884 3058490 6442046 6848166 5730591 7551454 

5 Аналіз динаміки величини загального обсягу реальних інвестицій у залізорудній галузі України 

 IГДД 471623 855414 410088 1128132 2338442 1444676 630484 1551760 

 Iгал. 946244,4 1762701 1157270 1763999 3575176 5260750 3397207 4947177 

6 Аналіз динаміки величини обсягу фінансування науково-технічних робіт у залізорудній галузі України за рахунок усіх джерел 

 VFГДД 23994 13530 6820 27891 35158 27721 22572 30020 

 VFгал. 41059 31235 17607 37071 41538 37053 36685 41720 

Джерело: [119, 112, 154] 
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Додаток К 

Основні напрямки заходів з ефективного використання всіх видів 

ресурсів у процесі забезпечення інноваційного розвитку підприємств 

залізорудної галузі  

Напрямок заходів Заходи 

1 2 

Заходи з 

підвищення рівня 

технічної 

документації 

Приведення до відповідності із завданнями розробки і 

впровадження системи нормативно-технічної 

документації, що регламентує реалізацію всіх функцій 

 

Заходи з 

ефективного 

використання 

основних фондів 

Покращення використання наявних виробничих 

потужностей. 

Збільшення фондовіддачі. 

Зменшення простоїв обладнання. 

Модернізація та заміна зношеного обладнання. 

Удосконалення організації ремонту основних виробничих 

фондів. 

Контроль та облік додержання нормативів використання 

основних виробничих фондів. 

Облік, контроль і технічний нагляд за прийманням 

обладнання, упровадженням нових машин і механізмів 

Заходи з 

ефективного 

використання 

матеріальних та 

енергетичних 

ресурсів 

Зниження норм витрат матеріальних та енергетичних 

ресурсів. 

Зменшення норм запасів матеріальних ресурсів. 

Введення коефіцієнту економічної участі і відповідного 

стимулювання за економію ресурсів. 

Підвищення рівня механізації та автоматизації засобів 

навантаження, розвантаження, збереження і 

транспортування матеріалів, напівфабрикатів і готових 

виробів. 

Використання вторинних сировинних і паливно-

енергетичних ресурсів та відходів виробництва. 

Контроль за станом запасів і матеріальних ресурсів. 

Організація раціональних зв’язків із постачальниками 

Заходи з 

ефективного 

використання 

фінансових 

ресурсів 

Оптимальне розподілення фінансових ресурсів і пошук 

внутрішніх резервів зростання грошових накопичень. 

Контроль за виконанням плану реалізації продукції і 

плану прибутку. 

Контроль за формуванням і використанням фондів 

економічного стимулювання 
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1 2 

Заходи з 

ефективного 

використання 

трудових ресурсів  

Розробка системи показників, що характеризують 

ефективність використання трудових ресурсів. 

Визначення необхідного складу і структури трудових 

ресурсів. 

Вивчення і розповсюдження передових прийомів і 

методів праці. 

Регулювання співвідношення зростання середньої 

заробітної плати і продуктивності праці. 

Удосконалення системи оплати праці. 

Впровадження передових методів оцінки якості праці. 

Розробка і реалізація планів щодо забезпечення 

підприємства трудовими ресурсами. 

Підсилення охорони праці і забезпечення техніки безпеки  

Заходи з охорони 

навколишнього 

середовища 

Організація контролю і регулювання технологічних 

процесів у відповідності до вимог охорони 

навколишнього середовища. 

Організація метрологічного забезпечення контролю 

роботи очисних споруд та установок. 

Організація технічного обслуговування і ремонту засобів 

охорони навколишнього середовища. 

Організація контролю сировини, матеріалів, 

напівфабрикатів і готової продукції у відповідності до 

вимог охорони навколишнього середовища. 

Підвищення кваліфікації робітників в галузі охорони 

навколишнього середовища 

Заходи щодо 

розвитку колективу 

Створення лабораторій психологічних досліджень 

Джерело: розроблено автором 
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Додаток Л 

Заходи щодо поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції  

підприємств залізорудної галузі Дніпропетровської області в контексті 

забезпечення її інноваційного розвитку  

№ 

п/п 
Зміст заходів 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 

1. Удосконалення правових засад і нормативно-правової бази 

1.1 Вжити заходи на регіональному рівні щодо прискорення 

гармонізації нормативної бази України з питань технічного 

регулювання у відповідність до законодавства ЄС і вимог 

ВТО, у тому числі:  

- проаналізувати роботу технічних комітетів (ТК) зі 

стандартизації;  

- визначити коло підприємств та організацій області, 

зацікавлених у розробці нормативних документів, 

опрацювати напрямки їх участі у підвищенні ефективності 

роботи ТК;  

- розглянути результати проведеної роботи на засіданні 

обласної ради з питань якості при голові 

облдержадміністрації;  

- врахувати отриманий досвід у плануванні на наступні 

періоди 

Підвищення 

ефективності роботи 

щодо вдосконалення 

нормативної бази 

України  

1.2 Провести обласний семінар із керівниками та фахівцями 

підприємств й організацій області щодо особливостей 

упровадження нової версії стандартів Державної системи 

стандартизації України  

Розв’язання 

труднощів 

опанування положень 

нових нормативних 

документів 

1.3 Забезпечити систематичне інформування підприємств та 

організацій області про перебіг подій щодо затвердження й 

упровадження технічних регламентів 1 та 2 черги, 

розроблених у відповідності до вимог Закону України “Про 

стандартизацію” 

Своєчасна підготовка 

до впровадження 

нормативно-правових 

актів нового типу 

1.4 Розробити та узгодити із зацікавленими організаціями 

“Положення про взаємодію контролюючих організацій під 

час акредитації вимірювальних лабораторій” 

Уніфікація вимог 

контролюючих 

організацій до 

підприємств 

2. Забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів 

2.1 Здійснити заходи щодо вдосконалення функціонування 

регіональної системи підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації кадрів з питань управління якістю, 

стандартизації, метрології, сертифікації, у тому числі:  

- розглянути стан організації підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації кадрів разом із зацікавленими 

організаціями на засіданні обласної ради з питань якості при 

голові облдержадміністрації;  

 

Підвищення 

загального рівня 

підготовки кадрів, 

створення умов для 

підвищення культури 

виробництва 
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 - визначити напрямки взаємодії навчальних закладів і 

територіальних органів Державного комітету з питань 

технічного регулювання та споживчої політики;  

- визначити сторонні організації, розташовані поза межами 

області, можливості яких необхідні для підготовки кадрів;  

- внести пропозиції щодо такої взаємодії 

 

2.2 Продовжити вдосконалення системи підготовки кадрів за 

фахом “Якість, стандартизація та сертифікація” 

Підготовка спеціалістів 

і магістрів за фахом 

“Якість, стандартизація 

та сертифікація” 

2.3 Здійснити заходи щодо впровадження в окремі дисципліни 

старших класів середньої школи основ стандартизації, 

метрології, сертифікації, управління якістю. Знайти 

зацікавлених осіб з числа викладачів шкіл та надати їм 

методичну і практичну допомогу 

Створення системи 

багаторівневого 

навчання 

2.4 Організувати на базі ДВНЗ «Криворізький національний 

університет» курси підвищення кваліфікації фахівців 

акредитованих випробувальних лабораторій у галузях 

гірничодобувному, металургійному, екології, паливно-

енергетичного комплексу 

Підвищення 

кваліфікації з видачею 

документа 

встановленого зразка  

2.5 Розмістити на Web-site ДВНЗ «Криворізький національний 

університет» перелік рекомендованих питань та умови 

проведення стажування викладачів навчальних закладів усіх 

рівнів, які читають дисципліни з управління якістю, 

стандартизації, сертифікації, метрології 

Підвищення 

кваліфікації викладачів  

3. Сприяння науково-технічному розвитку виробництва 

3.1 Забезпечити функціонування мережі консультаційно-

методичних пунктів на базі ДВНЗ «Криворізький 

національний університет» 

Надання доступу до 

інформації всім 

зацікавленим суб’єктам 

господарювання 

3.2 Забезпечити доступ підприємств та організацій до бази 

нормативної документації України, СНД, ЄС, ВТО 

відповідно до Порядку відтворення та розповсюдження 

нормативних документів, створити умови для їх 

електронного копіювання  

Обізнаність 

підприємств щодо 

вимог нормативних 

документів відповідних 

рівнів 

3.3 Організувати поточне інформування підприємств та 

організацій області про перебіг подій щодо поступового 

скорочення переліку продукції, що підлягає обов’язковій 

сертифікації в Україні, введення декларування відповідності 

продукції та інші нововведення, передбачені Законом 

України “Про підтвердження відповідності”, 

законодавством ЄС та (або) правилами ВТО 

Своєчасна підготовка 

до впровадження 

нововведень  

3.4 Здійснити заходи щодо подальшого розвитку еталонної бази 

Донецької області та більш повного задоволення попиту 

підприємств у метрологічних послугах 

Підвищення 

метрологічного рівня 
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3.5 Провести аналіз забезпеченості та стану засобів 

вимірювальної техніки у лабораторіях 

сільськогосподарських підприємств  

Підвищення якості 

харчової продукції та 

продовольчої сировини 

3.6 Розробити та впровадити для підприємств, що ввозять на 

територію України імпортне обладнання, “Порядок 

здійснення контролю за своєчасністю подання засобів 

вимірювальної техніки на державну метрологічну 

атестацію” 

Забезпечення вимог 

Закону України “Про 

метрологію та 

метрологічну 

діяльність” 

3.7 Проаналізувати стан організації в області ремонту та 

технічного обслуговування засобів вимірювальної техніки, у 

тому числі закордонного виробництва. Надати пропозиції 

зацікавленим підприємствам щодо організації їх ремонту 

Зниження витрат 

власників засобів 

вимірювання на їх 

утримання 

3.8 Розглянути питання щодо організації на території області 

виробництва сучасних засобів вимірювальної техніки 

Задоволення попиту на 

сучасні засоби  

3.9 Опрацювати питання та визначити технічні можливості 

здійснення повірки засобів вимірювання під час 

експлуатації  

Підвищення рівня 

обслуговування 

підприємств 

3.10 З метою підвищення метрологічного рівня лабораторій 

підприємств та організацій області організувати й виконати 

порівняльні випробування серед акредитованих лабораторій 

Підвищення 

метрологічного рівня 

лабораторій 

4. Упровадження систем управління якістю і довкіллям 

4.1 Визначити групу консультантів з числа найбільш 

кваліфікованих у питаннях розробки, впровадження та 

сертифікації систем управління якістю та довкіллям. 

Розмістити інформацію про діяльність групи на Web-site 

облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування (за 

наявності) 

Спрощення доступу до 

інформації 

зацікавлених 

підприємств 

4.2 Організувати моніторинг розробки, впровадження та 

сертифікації систем управління якістю і довкіллям на основі 

міжнародних стандартів на підприємствах області 

Збирання вірогідності 

інформації про стан 

упровадження систем, 

оцінка ефективності 

запланованих заходів 

4.3 Провести семінар щодо розробки та впровадження систем 

управління якістю і довкіллям згідно до міжнародних 

стандартів ISO серії 9000 та 14000 

Навчання фахівців із 

видачею документів 

4.4 Проаналізувати готовність лабораторій області до 

впровадження ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 “Загальні вимоги 

до компетенції випробувальних та калібрувальних 

лабораторій”. Підготувати план заходів щодо надання 

допомоги лабораторіям у питаннях розробки систем якості 

та організації внутрішнього аудиту 

Приведення 

лабораторій до вимог 

міжнародного 

стандарту 
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5. Задоволення попиту на безпечну та якісну продукцію 

5.1 Підвищити ефективність державного нагляду за додержанням 

стандартів, норм правил, якістю продукції на стадії 

виробництва та у торгівлі за рахунок таких заходів:  

- розробити пріоритетні напрямки держнагляду за якістю 

продукції, передбачити контроль якості вугілля, металургійної 

продукції, хімічної продукції, вугільного машинобудування, 

продуктів дитячого харчування, питної води, алкогольних 

напоїв;  

- забезпечити 100% контроль за виконанням приписів, що 

видані за підсумками держнагляду;  

- забезпечити взаємодію з правоохоронними органами у 

частині законності застосування заходів правого впливу на 

правопорушників законодавства щодо якості продукції і 

послуг 

Зниження соціальної 

напруги, підвищення 

довіри до влади 

5.2 З метою профілактики правопорушень в області 

стандартизації, сертифікації, метрологічного забезпечення 

виробництва та якості продукції розповсюджувати інформацію 

про результати держнагляду. Видавати інформаційну збірку та 

забезпечити доступ до інформації зацікавлених представників 

засобів масової інформації 

Створення 

позитивного 

ставлення 

громадськості до 

заходів щодо 

підвищення якості 

продукції 

5.3 Забезпечити виконання комплексу робіт у межах 

Дніпропетровської обласної дегустаційної комісії, у тому числі 

проводити обстеження можливостей виробництва нових видів 

харчової продукції і виробництв у відповідності з ДСТУ 3946-

2000, взаємодію з галузевими дегустаційними комісіями 

Постановка на 

виробництво 

досконалої продукції 

6. Популяризація і пропагування підвищення якості  та 

конкурентоспроможності продукції 

6.1 Організувати у засобах масової інформації публікацію 

матеріалів щодо виконання комплексу заходів, передбачених 

Указом Президента України “Про заходи щодо підвищення 

якості вітчизняної продукції” 

Створення 

позитивного 

громадського 

ставлення до заходів 

6.2 Виконати у повному обсязі Програму проведення 

Всеукраїнського конкурсу якості продукції “100 кращих 

товарів України” на обласному рівні 

Стимулювання 

підприємств 

здійснювати заходи 

щодо підвищення 

якості продукції 

6.3 Провести обласну науково-практичну конференцію, 

присвячену Всесвітньому дню якості та Європейському тижню 

якості 

Привертання уваги 

громадськості до 

проблем якості 

Джерело: розроблено автором



 



 



 

 


