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Постановка проблеми. В нинішніх складних умо-
вах розвитку економіки України, обумовлених руй-
нівним виходом з ладу промислового потенціалу в 
Східних районах країни, досить важливим є збере-
ження і відновлення науково-промислового потенціа-
лу, забезпечення подальшого науково-технічного роз-
витку. Важливим завданням розвитку промисловості 
протягом останніх років є пошук й удосконалення 
інноваційних пріоритетів державної інноваційної по-
літики на системній основі, що передбачено Законом 
«Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності 
в Україні» [1, 2]. При поступовому просуванні на 
шляху інноваційного розвитку важливу роль відігра-
ють і технопарки, як структури, що при недостат-
ньому державному фінансуванні дають можливість 
використовувати механізм цільового використання 
коштів, які одержують виконавці інноваційних про-
ектів, для розвитку власних наукових баз на засадах 
реінвестування, що на даний час можуть підтриму-
вати і примножувати науково-технічний потенці-
ал та інноваційну діяльність. І завдання державної 
науково-технічної політики – створення стійких та 

здатних до саморозвитку технопарків як елементів 
інноваційної інфраструктури по забезпеченню роз-
робки та виробництва інноваційного продукту для 
його використанням у матеріальній сфері. І прове-
дення тотальної модернізації матеріально-технічної 
бази вітчизняних підприємств є життєво необхідним 
завданням, для вирішення якого одним із шляхів 
вбачається ефективна інвестиційна діяльність, яка у 
складних умовах господарювання має розцінювати-
ся не тільки як інструмент для швидкого збагачення 
та отримання додаткового прибутку, у т.ч. й через 
інвестиції у цінні папери, але й як необхідна умова 
сьогодення для існування підприємства у майбутньо-
му. Таким чином, економічна проблема вітчизняних 
підприємств, яка полягає у формуванні принципів та 
розробці механізмів реалізації інвестиційної політи-
ки, орієнтованої на технологічну конкуренцію, кон-
цепцію сталого розвитку та інновації є актуальною 
науково-практичною проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Страте-
гічне завдання держави – в концентрації фінансового 
і інтелектуального капіталу на нових пріоритетних 
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напрямах, створенні великих конкурентоспромож-
них технопарків і фінансово-промислових корпора-
цій. Правовою основою розвитку інноваційної діяль-
ності в Україні є система законодавчих і підзаконних 
актів, які регулюють різні суспільні відносини в про-
цесі життєвого циклу інновацій, у тому числі і при 
створенні технопарків: «Про основи державної полі-
тики у сфері науки і науково-технічної діяльності» 
(1991 р.), «Про наукову і науково-технічну діяль-
ність» (1998 р.), «Про спеціальні режими інновацій-
ної діяльності технологічних парків» (1999 р.), інші 
ключові закони України – «Про пріоритетні напрям-
ки розвитку науки і техніки» (2001 р.), «Про інно-
ваційну діяльність» (2002 р.), Про стан реалізації 
положень законів України «Про спеціальний режим 
інноваційної діяльності технологічних парків» та 
«Про інноваційну діяльність» (2006 р.) та ін. Прак-
тично на сьогодні в Україні сформоване законодавче 
поле, що визначає правові основи розвитку наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності. Але 
більшість інновацій, які сьогодні впроваджуються 
технопарками, мають відношення до традиційного 
ринку, практично не змінюючи технологічний уклад 
або структуру економіки країни. Питанням щодо 
створення й розвитку технопарків приділяється зна-
чна увага дослідників у сфері освіти, науки та ви-
робництва. Так, в роботі Дорошко О.О. [3] висвітлено 
суть, основні завдання та призначення технологіч-
них парків як одного із ефективних засобів поліп-
шення інноваційного розвитку, а також особливості 
їх функціонування в Україні; у рамках заходу круг-
лого столу «Підприємство 2020: інновації й техноло-
гічна готовність», що відбувся з ініціативи Держав-
ного агентства з інновацій, науки та інформатизації 
України в рамках стратегічної ініціативи «Підпри-
ємство 2020: роль бізнесу в суспільстві» [4] відбуло-
ся обговорення стану розвитку інновацій й техноло-
гічної готовності країни в десятирічній перспективі, 
прогнозування ризиків для країни та розробка рі-
шень по нівелюванню цих ризиків. Була озвучена ін-
формація, що за даними звіту Всесвітнього економіч-
ного Форуму про глобальну конкурентоспроможність 
у категорії «інновації» Україна посідала у 2011 році 
лише 89-е місце серед 133 країн, проти 82-го місця 
у 2010-му. Такі цифри є сигналом щодо необхіднос-
ті докорінно змінювати ситуацію, оскільки сьогодні 
найбільш успішними є країни, що впроваджують та 
експортують високотехнологічні товари та послуги 
(Сінгапур, Швейцарія, Данія). Завершенням кругло-
го столу стала презентація на тему: «Ризики 2020 
року для України та бізнес-рішення», де було сис-
тематизовано можливі проблеми країни у 2020 році: 
невелика кількість конкурентоспроможних новітніх 
технологій і продукції, як наслідок, зокрема, неве-
ликої кількості державних закупівель цієї продук-
ції; застаріла виробнича база більшості підприємств; 
малі державні та приватні витрати на розвиток на-
уки, відтік науковців за кордон; відсутність належ-
ного зв’язку університетів з промисловістю у сфері 
досліджень і розвитку.

Особливістю інноваційної діяльності є великий 
рівень витрат при розробці інновації, а також значні 
витрати і високий рівень ризику при виході іннова-
ційної продукції на ринок. Тому у всіх без винятку 
країнах держава забезпечує комплекс заходів щодо 
підтримки інноваційної діяльності. 

Пошуку ефективних способів державного управ-
ління інноваційною діяльністю присвячено робо-
ти зарубіжних (Р. Акоф, Л. Водачек, О. Водачкова,  
Б. Санто, Й. Парк, І. Комарова) та вітчизняних уче-

них (Ю. Бажал, О. Бойко, А. Гальчинський, М. Га-
ман, Л. Дмитриченко, В. Дорофієнко, М. Долішній, 
З. Каїра, О. Кузьмін, В. Мельник, М. Чумаченко  
та ін). Проблемам інноваційного розвитку промис-
ловості з урахуванням галузевої специфіки при-
свячено ряд робіт науковців О. Амоші, І. Булєєва,  
В. Вишневського, А. Воронкової, В. Гейця, В. Гриньо-
ва, В. Дементьєва, А. Землянкіна, Ю. Кіндзерського,  
О. Лапко, Л. Мельника, Л. Стариченка, Н. Чухрай 
та ін. Дослідження провідних учених мають бути на-
уковим підґрунтям для розробки концептуальних 
положень щодо інноваційного розвитку галузей про-
мисловості з урахуванням специфічних особливостей 
галузі (зокрема, вуглевидобувної). 

Постановка завдання. На основі викладеного ме-
тою дослідження є визначення напрямів розробки і 
реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у 
технопарках за участю наукових та інженерно-тех-
нічних працівників.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під-
приємство є складною системою, саме на підприєм-
стві виникає інноваційна ідея, воно володіє фінан-
совими ресурсами, техніко-технологічною базою, 
кадрово-інтелектуальним потенціалом, необхідними 
для впровадження інноваційної ідеї [5]. Для ефек-
тивного інноваційного розвитку мають здійснювати-
ся заходи, спрямовані на:

– визначення державних пріоритетів розвитку на-
уки і техніки;

– пряме державне фінансування стратегічних ін-
новаційних проектів;

– посилення захисту інтелектуальної власності, 
створення системи матеріального стимулювання ви-
нахідників;

– впровадження інноваційних проектів шляхом 
доведення їх від науково-дослідних центрів та інсти-
тутів безпосередньо до підприємців;

– розвиток інфраструктури, яка б була дієвим за-
собом для дослідження і впровадження інноваційних 
проектів на практиці (технопарки, технополіси, ін-
новаційні центри, інноваційні бізнес-інкубатори);

– розвиток малого і середнього бізнесу через ре-
формування економіки країни, зокрема, податкової 
і митної сфер.

Для стимулювання інноваційної політики доціль-
но використання досвіду зарубіжних країн [6]:

– державні замовлення на проведення науково-до-
слідних робіт і освоєння інновацій;

– конкурсний відбір підприємств для надання їм 
адресної державної фінансової допомоги;

– ланцюговий зв’язок між державою, великими і 
малими підприємствами при виконанні науково-тех-
нічних розробок і апробації результатів;

– створення умов для підвищення прибутковос-
ті підприємств за рахунок втілення їх інноваційних 
проектів.

– належне поширення інформації про останні до-
слідження науково-технічної думки і канали розпо-
всюдження інновацій. 

Активізація інноваційної діяльності потребує по-
шуку нових підходів до організації взаємовідносин 
між усіма учасниками інноваційного процесу, закрі-
плення певних функцій за відповідними органами 
управління. Особливого значення набувають в цей 
час питання діяльності підприємств Донецького ба-
сейну в особливих умовах, де в зоні надзвичайних 
ситуацій на сьогодні перебуває значна частина про-
мислового потенціалу Донбасу і де з метою контр-
олю та моніторингу проведення аварійно-відновлю-
вальних робіт Міністерством енергетики та вугільної 
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промисловості України утворено Комісію з питань 
координації робіт з відновлення електропостачання 
населених пунктів Донецької та Луганської облас-
тей, затверджену наказом від 14.07.2014 № 509. 

Потребує виваженого підходу інноваційна стра-
тегія відновлення і розвитку паливно-енергетичного 
комплексу Донбасу з урахуванням можливостей дер-
жави і приватного бізнесу. 

Сучасна теорія і практика інвестиційного менедж-
менту розглядає інноваційно-інвестиційний проект 
як комплекс взаємопов’язаних заходів, призначених 
для досягнення заздалегідь визначених цілей протя-
гом обмеженого періоду часу і за встановленого бю-
джету (плану витрат). Цей проект являє собою ціліс-
ну систему, яка потребує певних ресурсів для свого 
здійснення, тобто вимагає вкладення капіталу, має 
певний життєвий цикл, створюється і функціонує у 
зовнішньому оточенні під впливом багатьох чинни-
ків. При цьому точно передбачити ступінь і харак-
тер впливу кожного з чинників чи їх сукупності на 
характеристики проекту практично неможливо, тоб-
то ведення будь-якого інвестиційного проекту нероз-
ривно пов’язане з поняттям ризику. 

Необхідність управління ризиками інвестицій-
ного проекту пояснюється наявністю таких специ-
фічних ознак, властивих реальним інвестиціям: 
масштабністю інвестицій в об’єкти, що є складними 
природно-виробничими системами; високою капіта-
ломісткістю і постійною залежністю від природних, 
техногенних і антропогенних впливів; складністю 
встановлення зв’язку між небезпекою (ризиками) і 
можливою шкодою [7]. 

Аналіз чинників невизначеності при проектуван-
ні, відбору та реалізації інвестиційних проектів є ба-
гатоплановим і забезпечується [8]: 

технічно – шляхом зміни вимог до змісту і скла-
ду проектних матеріалів, а також шляхом розробки 
такого організаційно-економічного механізму, який 
дозволяє адаптувати проект до мінливих умов; 

методично – на основі використання таких мо-
делей функціонування об'єктів інвестицій і методів 
оцінки ефективності інвестиційних проектів (методів 
розрахунку показників очікуваної ефективності), які 
забезпечують якомога повніший і адекватний облік 
чинників невизначеності; 

організаційно – через створення нових організа-
ційних структур та/або задіянні у проекті нових учас-
ників з метою зниження або перерозподілу ризику.

Впровадження інновацій вимагає перебудови 
сформованого виробництва, перепідготовки праців-
ників, капітальних витрат і одночасно пов'язано з 
ризиком не отримати необхідний результат і зазнати 
збитків. Як би ретельно не проводилися НДР у на-
уково-дослідних організаціях, все-таки вони не мо-
жуть всебічно врахувати різні фактори, що діють в 
умовах виробництва. Тому наукові проробки й уточ-
нення на першому етапі впровадження нової техні-
ки, особливо у вугільній промисловості, вимагають 
дослідної перевірки у виробничих умовах. Дослі-
дження провідних учених і практиків можуть слугу-
вати науковим підґрунтям для подальшої розробки 
нормативно-методичного забезпечення модернізації 
вугільного виробництва, технічного переозброєння 
вугільної галузі. Важливим у процесах модерніза-
ції вугільної промисловості й оснащення галузі ви-
сокопродуктивною гірничою технікою є визначення 
та врахування економічних ризиків при проведенні 
промислових випробувань нової гірничої техніки. 
Досвід приймальних випробувань дослідних зразків 
нової гірничої техніки показав, що випробування до-

сягають результатів при обґрунтованому урахуван-
ні ряду положень, що стосуються вибору місця та 
організації випробувань, відповідної інфраструкту-
ри шахти, належної підготовки персоналу, ступеня 
складності та рівня новизни техніки [9].

Наразі врахування економічних ризиків, вибір 
місць проведення промислових випробувань зразків 
нової техніки обумовлені станом вугільних підпри-
ємств Донбасу, розподілом промислового потенціалу 
в зоні надзвичайних ситуацій, значними втратами 
вугільної продукції. Так, за даними оперативних по-
відомлень жовтня 2014 року, «всього за жовтень в 
Донецькій області було видобуто 1134,1 тисяча тонн 
палива. Це менше на 64,4% ніж за той же період 
минулого року». За даними обласної державної адмі-
ністрації, поновлення вуглевидобутку, насамперед, 
було забезпечено державними шахтами. На черзі – 
завдання щодо радикальної організаційно-економіч-
ної та техніко-технологічної модернізації вугільних 
підприємств Донбасу, що залишаються у підпоряд-
куванні Міністерства енергетики та вугільної про-
мисловості України, де передбачається розробка ряду 
заходів по відновленню та стабілізації видобутку ву-
гілля. В цьому напрямі роботи задіяні спеціалісти 
відповідних міністерств та Академії наук України. 

Прискореному й успішному здійсненню радикаль-
ної та багатопланової модернізації паливно-енерге-
тичного комплексу і в тому числі вугільної промис-
ловості України може суттєво посприяти матеріальна 
й інтелектуальна допомога європейської спільноти. 
Конкретні сфери та форми такої допомоги визнача-
ються в процесі розробки відповідної програми.

Сучасна економіка України вимагає істотних ін-
вестицій в промисловість, які повинні здійснювати-
ся на якісно новому, інноваційному рівні. Але здій-
снювати інноваційну діяльність може незначне коло 
українських підприємств, оскільки вона вимагає іс-
тотного фінансування наукових досліджень, а дер-
жавне фінансування фундаментальних досліджень, 
першоджерело інновацій, обмежене. Таким чином, 
для здійснення повномасштабного переходу укра-
їнської економіки на інноваційний рівень розвитку 
в сучасних умовах необхідні повноцінні пропозиції 
інноваційних продуктів, інноваційної інфраструкту-
ри, достатній обсяг фінансових ресурсів. Виходом з 
ситуації є здійснення промисловими підприємствами 
інвестиційно-інноваційної діяльності, яка є діями, 
спрямованими на здійснення капітальних вкладень з 
метою незначної зміни основних виробничих фондів 
і технології для випуску продукції з покращеними 
властивостями.

Аналіз існуючих підходів до класифікації інвести-
ційної діяльності свідчить, що інвестиційно-іннова-
ційна діяльність є однією з форм реальних інвестицій, 
займає проміжне положення між інноваційною діяль-
ністю і інвестиціями екстенсивного розвитку. Метою 
її є реакція підприємства на вимоги ринку, і здійсню-
ється вона переважно у виробничій сфері, де принци-
пи інвестиційної політики підприємства під впливом 
фактору інновацій мають ґрунтуватися на розумін-
ні власної інноваційної активності, як активності, 
пов’язаної зі створенням унікальних нових знань з 
метою їх використання у виробництві продукції або 
наданні послуг. Механізми реалізації інвестиційної 
політики полягають в управлінні процесами створен-
ня та використання об’єктів інтелектуальної влас-
ності з урахуванням рівня опанованості в економіці 
знань, які закладені у ці об’єкти, оскільки сьогодні 
одним з найдієвіших механізмів інноваційного розви-
тку підприємств, як частини інвестиційної політики, 
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є трансфер технологій, у якому закладено процедуру 
передачі прав власності на технологію [10].

 Як напрямок підвищення ефективності інвести-
ційної діяльності промислових підприємств розгля-
дається кластерна модель. Сучасний стан вітчизня-
ної економіки призвів до того, що значна частина 
підприємств працює недостатньо ефективно, вико-
ристовуючи морально та фізично застаріле облад-
нання, не маючи змоги здійснювати його модерні-
зацію у зв'язку із браком інвестиційних ресурсів, та 
кінцевим фінансовим результатом отримує збитки 
або незначний прибуток. В умовах сучасної ринко-
вої конкуренції для того, щоб протистояти тенденції 
до зниження норми прибутку, спричиненої віднос-
ним збільшенням основної частини капіталу вна-
слідок зростання технічної оснащеності робочого 
місця, промислово розвинуті країни впроваджують 
цілеспрямовану інноваційно-інвестиційну стратегію, 
збільшуючи обсяги виробництва, реалізації і при-
бутку, підвищуючи продуктивність праці, знижую-
чи фондоємність, прискорюючи обіг вкладеного ка-
піталу шляхом створення нових потреб у покупців, 
освоєння і поставки на ринок якісно нових видів 
продукції, вдосконалюючи технологію виробництва 
[11; 12]. У сучасних умовах регіональної економі-
ки своєрідними точками територіального соціально-
економічного зростання можуть стати університети, 
завдяки чому має формуватися сприятливий регіо-
нальний інвестиційний клімат, впроваджуватися 
бізнес-модель інноваційного функціонування всієї 
регіональної системи; ВНЗ і регіон інтегруються в 
міжнародний економічний простір і займають певне 
місце у світовому поділі праці. А таке партнерство, 
згідно зарубіжного досвіду, найефективніше форму-
ється кластерними територіально-виробничо-науко-
вими утвореннями (індустріальними, технологічни-
ми та науковими парками) з чіткою орієнтацією на 
вирішення трьох типів проблем: економічних, соці-
альних, екологічних. А такий підхід проголошено 
стійким розвитком людства на конференції ООН в 
Ріо-де-Жанейро в 1992 році [12]. 

Відмінність кластерів від інших типів об'єднань 
підприємців (спілок, асоціацій) полягає в налаго-
дженні між підприємцями й представниками інф-
раструктурних організацій партнерських та ділових 
стосунків щодо реалізації спільних проектів членами 
кластеру. В економічній літературі існують усталені 
ознаки кластера, які називають правилом чотирьох 
«К»: концентрація підприємств однієї або суміж-
них галузей в одній географічній точці; конкурен-
тоспроможність продукції, що випускається ними; 
конкуренція за завоювання й утримання клієнта; 
кооперація із високим ступенем розвиненості. Для 
будь-якого кластера властивими є приватна влас-
ність, конкуренція монополій, принцип вільного ці-
ноутворення, стабільність грошового обігу, економіч-
на самостійність і відповідальність підприємців [13].

Висновки з проведеного дослідження. Зрозуміло, 
що розвиток науки і техніки залежить від участі дер-
жави в глобалізаційних процесах, ступенем лібералі-
зації і відкритості економіки до іноземних інвестицій, 
ефективності співпраці з різними світовими інститута-
ми. Головним суб'єктом інноваційної діяльності є саме 
підприємство, адже саме підприємець бере на себе всі 
ризики і труднощі, пов’язані з втіленням інноваційно-
го проекту та отримує плату за ризик або збитки.

Питання сучасної стратегії інноваційного роз-
витку у вугільній галузі в першу чергу пов'язані з 
вибором техніки, технології робіт, організації ви-
робництва, забезпеченням фінансуванням як з боку 

інвесторів, так і механізмами державного регулюван-
ня впровадження інновацій. 

Належна увага приділяється методам оцінки ри-
зику та рівня новизни техніки, що значною мірою 
впливатиме на зміст і відповідно організацію промис-
лових випробувань техніки. Досвід організації прове-
дення промислових випробувань нової гірничої тех-
ніки показує як необхідність використання системи 
оцінки складності досліджуваної гірничої техніки, 
так і ефективних систем оплати праці при випробу-
ванні й впровадженні нової техніки. Все вищевказане 
слугуватиме підвищенню показника інноваційної ак-
тивності підприємств в Україні, де питома вага витрат 
на придбання машин, обладнання у загальному обсязі 
витрат на інноваційну діяльність поступово зростає: з 
61% у 2000 році до 70% – у 2013 році.

На нашу думку, саме наявність підприємницької 
ініціативи, достатній розвиток малого і середнього 
бізнесу, використання дієвих механізмів їх держав-
ного стимулювання мають бути основними засадами 
втілення інноваційних процесів. А інтенсивний ін-
новаційний розвиток України можливий за рахунок 
проведення глибоких реформ в економіці, спрямова-
них на становлення міцного і конкурентоспроможно-
го малого і середнього бізнесу, заходів щодо втілення 
інноваційних проектів через систему стимулювання 
інноваційних підприємств.
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