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ВСТУП
Сутністю інноваційної моделі розвитку економіки,

яка стала панівною доктриною економічного зростання
в розвинутих країнах світу, а також у країнах з позитив*
ною динамікою техноекономічних змін, є широкомасш*
табне введення в господарський обіг через інноваційні
процеси таких продуктів інтелектуальної власності, як
передові технології, науково*технічні розробки та інші
об'єкти прав інтелектуальної власності науково*техніч*
ної сфери, а також запровадження ефективних органі*
заційно*управлінських рішень з метою їх комерціалізації
або отримання соціально*економічного ефекту. Свідчен*
ням утвердження інноваційної моделі розвитку економі*
ки виступає поширення інноваційних процесів у всіх га*
лузях та спричинені ними прогресивні зміни [1, с. 102—
108]. В цих умовах господарювання головною умовою
сталого економічного розвитку України є реформуван*
ня економіки, яке на сучасному етапі розвитку полягає у
забезпеченні економічного зростання, структурних і тех*
нологічних зрушень прогресивного характеру.

З урахуванням того, що в сучасному економічному
середовищі підприємства мають змінити стратегію ви*
живання на стратегію оновлення технології виробницт*
ва, збуту та самого управління, тобто впроваджувати
зміни у всі внутрішні процеси, реструктуризаційні захо*
ди набувають інноваційного характеру, який зумовлює
перетворення реструктуризації в іншу якість — транс*
формацію — як вищий її прояв. Ефективним засобом
реалізації цих процесів та пріоритетним напрямом про*
мислової політики підприємства має стати інноваційна
реструктуризація, яка спрямована на впровадження
інновацій у ключові сфери діяльності підприємства.

Дослідження процесів реструктуризації та іннова*
ційної діяльності підприємств знаходять своє відобра*
ження у багатьох працях вітчизняних дослідників [2; 3;
4; 6]. Науковці стверджують, що ці процеси тісно взає*
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мопов'язані між собою. Загалом дослідження обмежу*
валось окремими аспектами структурно*інноваційних
змін у масштабі підприємства [7], окремої галузі, про*
мислового комплексу [8], а також національної еконо*
міки [1], механізм інноваційної реструктуризації вугіль*
ного виробництва як однієї з галузей промисловості
було досліджено у [5]. Залишаються не розкритими
передумови, основні напрями та наслідки реалізації
інноваційної реструктуризації підприємств, а також не*
достатньо досліджено питання, які інновації доцільні*
ше використовувати в процесі проведення реструктури*
зації підприємства.

Недостатня розробленість вказаних аспектів даної
проблематики, а також важливість її теоретичного та
практичного значення для економіки країни в цілому
вимагає системного дослідження ролі інноваційної ре*
структуризації промислових підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є науково*теоретичне обгрунтування

доцільності проведення інноваційної реструктуризації
промислових підприємств в сучасних умовах.

Відповідно до поставленої мети у даному дослі*
дженні ставляться наступні цілі:

— уточнити сутність поняття "інноваційна реструк*
туризація підприємства";

— сформулювати передумови та необхідність прове*
дення саме інноваційної реструктуризації підприємства;

— визначити напрями та основні складові іннова*
ційної реструктуризації підприємств;

— визначити основні напрями реалізації стратегії
інноваційної реструктуризації підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ
Реструктуризація — це сукупність заходів щодо

комплексного приведення процесу функціонування
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підприємства у відповідність зі зміненими умовами рин*
ку і розробленою стратегією розвитку. Реструктуриза*
ція має включати: удосконалення структури та функцій
управління, подолання відставання в техніко*техноло*
гічних аспектах діяльності, удосконалення фінансово*
економічної політики і досягнення на цій основі підви*
щення ефективності виробництва, продуктивності праці,
конкурентоспроможності продукції, послуг, зниження
витрат виробництва та поліпшення фінансово*економі*
чних результатів діяльності [6, с. 20].

За Й. Шумпетером, "інновація" розкривається як
економічна категорія виробничої функції, зумовленої
змінами факторів виробництва, ресурсів або їх комбі*
нації, що застосовується на практиці для досягнення
конкурентних переваг виробництва. В сучасному трак*
туванні це зводиться до реалізації однієї складової або
комбінації таких складових [9,с. 53]:

— запровадження нової продукції, товару, послуги
(нового або невідомого для споживача виду, тобто ство*
рення нового блага або нової якості того чи іншого бла*
га);

— застосування нового, невідомого методу (спосо*
бу) виробництва, в основу якого не обов'язково покла*
дено нове наукове відкриття, а може бути застосова*
ний новий підхід до комерційного використання про*
дукції;

— використання нових енергетичних ресурсів, ма*
теріалів, видів сировини, а також джерел їх постачан*
ня, при цьому незалежно від факту існування цих дже*
рел або від того, брались вони до уваги чи ні, або вва*
жалися доступними, чи їх тільки належало створити;

— відкриття чи освоєння нового ринку споживання
продукції, при цьому не залежно від існування цього
ринку раніше;

— створення монопольних умов для виробництва
новітньої власної продукції.

З наведених п'яти традиційних складових інновації,
упорядкованих за ступенем їх визначального впливу,
перші три пов'язані з організацією внутрішніх виробни*
чих процесів, що мають бути використані у процесах ре*
структуризації. Зазначені складові інновацій безпосе*
редньо впливають на бізнес*процеси та виробничі про*
цеси організації в цілому, а також визначають позиції
та поведінку підприємства на ринку (4*та і 5*та складові).
Серед перелічених складових категорії інновації най*
більше значення має застосування нового методу вироб*
ництва (у сучасному розумінні маються на увазі техно*
логічні інновації), що має привести не тільки до техно*
генних змін виробництва, а й до змін інших його харак*
теристик.

Інноваційна реструктуризація — це неперервний
процес впровадження нових технологій або окремих
технологічних процесів, "ноу*хау", оптимізація структу*
ри активів, застосування ефективних систем менедж*
менту, забезпечення високої кваліфікації персоналу з
метою підвищення ефективності та конкурентоспро*
можності підприємства [5, с. 5].

Необхідність проведення інноваційної реструктури*
зації підприємства зумовлена низкою проблем, серед
яких: деформована галузева структура виробництва, в
якій переважають висока енерго* та ресурсоємність
промислових технологій, фізична та моральна зно*

шеність основних виробничих фондів, сировинний ха*
рактер експорту промислової продукції, звужений ри*
нок інноваційних промислових товарів, недосконалість
та неефективність системи управління; техніко*техноло*
гічне відставання вітчизняних виробництв відносно пе*
редового світового рівня і звідси низька їх конкурен*
тоспроможність [8, с. 266]. Зазначені економічні про*
блеми функціонування підприємств в сучасних умовах
пов'язані з наступними факторами:

1) відсутність достатнього платоспроможного внут*
рішнього ринку промислової продукції;

2) брак у підприємств достатнього обсягу власних
обігових та інвестиційних коштів, а також незначні об*
сяги залучених інвестицій, якими підприємства забез*
печені лише на третину від обсягу їх потреб;

3) значне загальне податкове навантаження на
підприємства, що становить 50% від вартості продукції;

4) низький рівень стимулювання, підтримки і захис*
ту власного виробника з боку держави.

У цьому контексті інноваційна реструктуризація ха*
рактеризується як система заходів, що ініціюють при*
ведення виробництва до нового стану, який відповідає
об'єктивним потребам його інноваційного та соціально*
економічного розвитку та передбачає, насамперед, тех*
нічне оновлення виробництва на передовій технологіч*
ній базі, яка включає ресурсозберігаючі технології, а
також націлена на структурні трансформації виробниц*
тва для його оптимізації, реорганізацію управління ви*
робництвом і персоналом [6]. Цей вид реструктуриза*
ція підприємства обов'язково потребує відповідного
наукового супроводу за рахунок вдосконалення інно*
ваційної інфраструктури та приведення її до вимог рин*
кового середовища.

В умовах глибокого, докорінного реформування
економіки, метою якого є не лише прибутковість бізне*
су та економічне зростання підприємств, а забезпечен*
ня основи сталого розвитку економіки держави. Тому
інноваційну реструктуризацію підприємства слід розг*
лядати також і в контексті досягнення сталого розвит*
ку економіки. Під сталим розвитком економіки слід ро*
зуміти створення соціально*орієнтованої економіки, яка
базується на обачному використанні ресурсної бази та
охороні навколишнього середовища, що не ставить під
загрозу існування майбутніх поколінь і відповідного
задоволення їх потреб.

У цьому аспекті інноваційна реструктуризація під*
приємства — це комплексна оптимізація системи функ*
ціонування підприємства відповідно до вимог зовніш*
нього середовища шляхом впровадження інновацій в усі
сфери діяльності, спрямована на забезпечення сталого
розвитку економіки та на підвищення економічної ефек*
тивності та конкурентоспроможності підприємства.

В організаційному плані об'єктом будь*якої реструк*
туризації є суб'єкт господарської діяльності. Інновацій*
на реструктуризація передбачає зміни виробничої про*
грами та пов'язані з цим інноваційні зміни за такими на*
прямами діяльності підприємства: у виробничій струк*
турі (складові виробничо*технологічної бази); у функ*
ціональний структурі (у процесі реалізації функції сус*
пільного поділу праці); у інформаційній структурі
(інформаційні системи); в організаційній структурі (еко*
номіко*правові форми, зміни розподілу прав та обо*
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в'язків на підприємстві); у кадровій
структурі (професійний та кваліфі*
каційний склад працівників); у
фінансовій структурі (активи і паси*
ви). У процесі інноваційної реструк*
туризації підприємства відбуваєть*
ся перехід до іншого стану діяль*
ності об'єктів і суб'єктів реструкту*
ризації,  рівня їх організації та
якості діяльності, що є аргумента*
цією для характеристики інновац*
ійної реструктуризації як фактора
активізації інноваційних змін.

Складові інноваційної реструк*
туризації промислового підприєм*
ства важливо розглянути в рамках
концепції сталого розвитку еконо*
міки, яка об'єднує три головні ком*
поненти стійкого розвитку суспіль*
ства: економічну, природоохорон*
ну (екологічну) і соціальну.

Економічна складова полягає в
оптимальному використанні обме*
жених ресурсів та спрямована на
підвищення конкурентоспроможності підприємства і ви*
ступає змістовою складовою інноваційної реструктури*
зації промислового підприємства, в рамках якої
здійснюються інноваційні зміни виробничої або техно*
логічної його структури, і при цьому має бути обов'яз*
ково враховано:

— використання природо*, енерго* та матеріально*
зберігаючих технологій для створення сукупного дохо*
ду;

— технічне оновлення на передовій технологічній
базі основних виробничих фондів підприємств;

— підвищення ступеня переробки сировини у вироб*
ничих процесах на підприємствах.

Природоохоронна (екологічна) складова інновацій*
ної реструктуризації підприємства полягає в збереженні
цілісності біологічних і фізичних природних систем, їх
життєздатності, від чого залежить глобальна стабіль*
ність всієї біосфери шляхом впровадження екологічних
інновацій, а саме: виготовлення, установка й експлуа*
тація природоохоронних (очисних) засобів; розробка
та впровадження екологічно чистих технологій; вироб*
ництво екологічно чистих продуктів; переробка, транс*
портування та ліквідація відходів; збереження земель*
них ресурсів тощо.

Соціальна складова інноваційної реструктуризації
орієнтована на людський розвиток, на збереження
стабільності суспільних і культурних систем, на змен*
шення суспільних конфліктів. Інакше кажучи, підприє*
мець несе соціальну відповідальність  за свою
діяльність та її розвиток не тільки перед собою, а й
перед суспільством у цілому. Соціальна складова ре*
алізується шляхом впровадження інноваційних техно*
логій соціального управління, соціальної самоорга*
нізації та самоуправління. Зважаючи на те, що цент*
ральним суб'єктом процесів інноваційної реструкту*
ризації є людина, то роль людського фактора як су*
купності духовних, інтелектуальних, соціальних,
фізичних якостей та можливостей людей, що прояв*

ляється в процесі суспільного виду діяльності, знач*
но зростає. А тому інноваційна реструктуризація по*
винна передбачати прогресивні зміни людського фак*
тора, зокрема через підготовку, перепідготовку,
підвищення кваліфікації персоналу.

Одночасно інноваційна реструктуризація підприє*
мства має включати удосконалення системи управлін*
ня підприємством, що може поєднувати в собі всі скла*
дові. Удосконалення системи управління може бути
представлене як розробка та впровадження нових
принципів, методів і структур управління, що змінюють
внутрішнє середовище підприємства відповідно до змін
у зовнішньому середовищі. Також ця складова інно*
ваційної реструктуризації може включати формуван*
ня повно функціональної структури менеджменту, зап*
ровадження комп'ютеризованих систем підтримки уп*
равлінських рішень. Вважається, що найвища позиція
у бізнесі досягається не стільки компаніями, що зро*
били прорив у прикладних дослідженнях, скільки ком*
паніями з високим рівнем професіоналізму і "ноу*хау"
в сфері менеджменту. В цьому аспекті один з напрямів
проведення інноваційної реструктуризації може бути
ототожнено з впровадженням управлінських інновацій,
які є набагато дешевшими для підприємства в по*
рівнянні з технологічними або продуктовими іннова*
ціями. Крім того, ключова роль впровадження такого
виду інновацій в інноваційному процесі підприємства
полягає в тому, що саме вони забезпечують процес
підготовки системи менеджменту підприємства на ре*
алізацію нововведень решти всіх типів. Але реалізація
інновацій в управлінні є досить складною, оскільки
вона пов'язана зі зміною ділової культури, поведінки,
звичок і представлень персоналу про управління та
господарську діяльність компанії. Ризик виникнення
негативних наслідків від впровадження інновацій у
сферу менеджменту підприємства набагато більший,
ніж від технічних, бо наслідки таких нововведень менш
передбачувані, міра ухилень персоналу від нововве*
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Рис. 1. Основні напрями стратегії інноваційної реструктуризації
підприємства
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день дуже висока, ризик виникнення конфліктів також
високий, оскільки нововведення впливають напряму на
діяльність персоналу.

З метою забезпечення отримання позитивного
ефекту від впровадження інноваційних змін необхідною
умовою є розробка та реалізація ефективної стратегії
інноваційної реструктуризації промислових підпри*
ємств. На основі узагальнення матеріалу, викладеного
в [1; 5; 8] можна виділити основні напрями стратегії, по*
казані на рис. 1.

Реалізація зазначених напрямів має сприяти
підвищенню конкурентоспроможності як окремих
промислових підприємств, так і економіки держави в
цілому.

Проведення інноваційної реструктуризації підпри*
ємства потребує надійного інвестиційного забезпечен*
ня. Запровадження інноваційної реструктуризації під*
приємства тільки за напрямами технічного оновлення ос*
новних виробничих фондів, зростання частки іннова*
ційної промислової продукції потребує залучення знач*
них інвестиційних та фінансових ресурсів. За даними
Державної служби статистики України, структура дже*
рел фінансування заходів інноваційної діяльності про*
мислових підприємств має наступний вигляд: власні кош*
ти підприємств — 75,6%; кошти державного бюджету
— 1,7%; кошти іноземних інвесторів — 5,2%; інші дже*
рела — 16,8 % [10]. Зазначена пропозиція структури
залучення інвестиційних та фінансових ресурсів врахо*
вує сучасні тенденції економіки України до вкладення
коштів в інновації (рис. 2).

Основними факторами, які стримують реалізацію
інноваційної діяльності підприємств і, як наслідок, про*
ведення інноваційної реструктуризації, є:

— відсутність фінансових ресурсів;
— високі економічні ризики від впровадження інно*

вацій;
— відсутність можливостей використання деяких

видів інновацій (як правило, це стосується технологіч*
них інновацій);

— високі кредитні ставки;
— нестабільна ситуація у податковому законо*

давстві тощо.
Існування стримуючих факторів свідчить про те, що

прагнення підприємств до інноваційного розвитку по*
винно супроводжуватись і ефективним державним ре*

гулюванням інноваційної реструк*
туризації на національному рівні з
метою усунення негативного впли*
ву тих факторів, на які підприєм*
ства на своєму рівні вплинути не
можуть.

ВИСНОВКИ
Реалізація інноваційної ре*

структуризації підприємств дозво*
лить досягти позитивних резуль*
татів у фінансово*економічному
становищі підприємства, адапту*
ватись йому до зміни факторів
зовнішнього середовища, забез*
печити досягнення сталого роз*
витку економіки шляхом запро*

вадження передових технологій, зростання питомої ваги
наукомісткої конкурентоспроможної інноваційної про*
дукції та інтелектуальних послуг у сфері промисловості,
а також забезпечити відповідні зміни структури внутрі*
шнього ринку та експортної продукції, що, в кінцевому
підсумку, має посилити конкурентоспроможність вітчиз*
няної продукції на внутрішньому та зовнішньому рин*
ках.
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Рис. 2. Джерела фінансування заходів інноваційної діяльності
підприємств у 2000—2011 роках


