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Висновки до другого розділу 
 

1. Ретроспективний аналіз трансформації державних структур, 

що забезпечують інноваційний розвиток економіки в Україні показав, 

що за останні 20 років у країні так і не була сформована організаційна 

система, яка б опікувалася проблемами переходу національної 

економіки на інноваційну модель розвитку. Протягом цього часу 

відбувалися постійні реорганізації центрального органу виконавчої 

влади з питань науково-технологічної політики. Найбільш результативною, 

на нашу думку, була дія Міністерства у справах науки і технологій у 

1996-1999 рр., оскільки були створені основні концептуальні та 

законодавчі засади державної науково-технологічної та інноваційної 

політики.  

2. Успіх інноваційної активності суб’єктів господарювання формується 

на основі нової корпоративної моделі і, з одного боку, залежить від 

наявності інтелектуального, реального і фінансового капіталу, а з 

іншого боку, від створених для них комунікацій, що забезпечують рух 

капіталу й інформації про зміну якості інноваційного підприємства з 

урахуванням особливостей нової економіки. Сучасний погляд на 

корпоративну модель вимагає наявності можливостей урахування 

етапів створення, розповсюдження знань, застосування наявних 

можливостей трансформації капіталу та бізнесу, врахування високої 

значущості інновацій в одержанні фінансового результату. 

3. Для посилення впливу організаційного ресурсу корпорацій на 

процес економічного розвитку на інноваційній основі повинні 

формуватися адекватні методи участі держави в регулюванні та 

управлінні, економіко-правові норми, правила, регулятори. Зокрема, 

до економічних інститутів можна віднести такі пріоритетні форми 

участі держави в економіці: державне економічне регулювання, 

розробка системи державних програм; стимулювання і підтримка 

сприятливих та стабільних умов для розвитку найбільш ефективних 

форм концентрованого виробництва і його інтеграції з фінансовим 

капіталом; ефективне управління державною власністю; регулювання 

розвитку фінансових ринків та їхньої інфраструктури; антимонопольне 

регулювання і стимулювання конкуренції, контроль за діяльністю 

природних монополій. Адекватні дії повинні відбуватися і з боку 

самих корпоративних структур, зокрема, упровадження принципів 

корпоративного управління та дотримання умов їхньої реалізації; 

вибір оптимальної та результативної організаційної структури  

корпорацій та визначення відповідної моделі комунікацій як між 
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окремими підрозділами, так і з суб’єктами зовнішнього середовища; 

формування соціального капіталу організації та реалізація стратегічних 

цілей у контексті соціальної відповідальності. 

4. Серед причин посилення уваги до регіонального розвитку в 

умовах глобалізації економіки називаються такі: співвідношення між 

глобальним (global) і локальним (local) у національній політиці 

посилює вимоги до високої організації локальних систем; успіх 

державної економічної політики багато в чому залежить від того, 

наскільки нові знання формуються залежно від характеру задач при 

реалізації планів економічного розвитку регіону і наскільки тісно 

взаємодіють місцеві еліти (насамперед вчені і підприємці) для обміну 

знаннями. Отже, спроможність країни до забезпечення її регіонів 

необхідною інформацією, знаннями, створення мереж обміну знаннями та 

технологіями, їх розповсюдження та ефективного використання стають 

основними факторами стимулювання регіонального розвитку.  

5. Здійснений аналіз інноваційної діяльності промислових 

підприємств за останні 15 років показав погіршення її показників та 

відсутність і до цього часу на вітчизняних промислових  підпри-

ємствах дієвої системи упровадження організаційних змін та новітніх 

маркетингових інструментів. Це дозволяє констатувати низьку ефек-

тивність залучення організаційного ресурсу в реальному секторі економіки. 

І це в той період, коли в умовах кризи більшість провідних компаній 

світу активізували процес упровадження саме  організаційних 

інновацій. 

6. Сучасні підприємства відрізняються від тих, які діяли в 

минулому. У якості основних напрямків розвитку компаній і структур 

керування ними називаються інтеграційні процеси в здійсненні й 

характері самої управлінської діяльності, стилі керування; розвиток 

мережі компаній; трансформація організаційних структур компаній; 

створення стратегічних бізнес-одиниць, повністю відповідальних за 

прибутки та збитки; підвищення ролі інноваційної діяльності, 

постійний розвиток творчої й виробничої віддачі персоналу.  

Принципами діяльності компаній майбутнього стають: глобалізація 

діяльності, гнучкість, адаптивність, самонавчання, активність використання 

інформаційних технологій, орієнтація на передбачення, формування 

автономних груп як основи побудови компанії, орієнтація не тільки на 

акціонерів, але й інших зацікавлених осіб, випередження конкурентів 

за часом, інноваційність, орієнтація на додану вартість і якість.   


