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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗЛИТТІВ
І ПОГЛИНАНЬ У РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ

СТРУКТУР В УКРАЇНІ

Сучасні економічні перетворення в національній економіці та
євроінтеграційні прагнення України ставлять вітчизняних під-
приємців перед необхідністю приєднатися до сучасних інтегра-
ційних процесів та активно впроваджувати інноваційні техноло-
гії. На даному етапі розвитку вітчизняного підприємництва існує
необхідність і доцільність розробки та здійснення масштабних
цільових проектів і програм для досягнення ними конкурентосп-
роможності та стабілізації розвитку національної економіки. Ме-
тодико-практичні засади економічного оцінювання й організації
процесів злиття і поглинання в контексті формування інновацій-
ного потенціалу потребують ретельного опрацювання.

Конкурентоспроможність економіки визначається як ком-
плекс економічних та інституціональних заходів, що підтриму-
ють високі темпи економічного зростання у середньостроковій
перспективі [4]. За загально прийнятими в світі стандартами,
конкурентоспроможність вимірюється загальним індексом
зростання конкурентоспроможності (ІЗК) або GrowthCompetiti-
venessIndex (GCI), що розраховується кожного року для всіх
країн з відкритою економікою. За останнім рейтингом ІЗК,
складеним у 2013 році, в який ввійшли 144 країн світу, Україна
посідає 73 місце, поступаючись усім країнам Європейського
союзу [5].

В сучасних умовах підвищення конкурентоспроможності
національної економіки, зокрема промислового та фінансового
сегментів і з огляду на прогресивний світовий досвід таких
країн як: Ізраїль, Ірландія, Фінляндія та інші, які в стислий іс-
торичний період (до 30 років) спромоглися увійти до кола еко-
номічно та технологічно розвинених країн світу, пов’язано з
утвердженням інноваційної моделі розвитку їх економік [3].
Для ефективного запровадження інновацій в економіку Украї-
ни необхідна розробка стратегії інноваційного розвитку, яка
стосуватиметься всіх секторів національної економіки. Най-
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більш ефективним для національної економіки інструментом
для досягнення такої цілі є здійснення масштабна реструкту-
ризація всіх інститутів і суб’єктів господарювання за допомо-
гою злиттів і поглинань.

Для ефективної реструктуризації вітчизняних суб’єктів госпо-
дарювання та масового впровадження інновацій, вітчизняна еко-
номіка потребує значного обсягу іноземних інвестицій і макси-
мального акумулювання наявного внутрішнього фінансового
потенціалу. Під внутрішнім потенціалом потрібно, перш за все,
розуміти досягнення синергетичного ефекту, що виникає підчас
злиттів і поглинань та надає поштовху для подальшої інновацій-
ної реструктуризації [2]. У вітчизняній економічній думці ще не
склалося єдиного бачення поняття «інноваційна реструктуриза-
ція», але ми поділяємо точку зору фахівців, які вважають, що ін-
новаційна реструктуризація є одним із головних чинників активі-
зації інноваційних процесів, детермінованих інституційними,
структурними та технологічними чинниками [3]. Також іннова-
ційна реструктуризація поєднує відтворювальну та інвестиційну
функції та стимулює їх реалізацію.

У даному контексті інноваційну реструктуризацію суб’єктів
господарювання в Україні можна визначити як запровадження
системи економіко-соціальних, інституціональних, науково-
технічних, організаційних та інших заходів, які мають забезпе-
чити прогресивні економічні, інституційні, структурні та техно-
логічні зміни в галузевій, міжгалузевій, регіональній, економі-
ко-технологічній структурі національної економіки за напря-
мами переходу на інноваційно-технологічну базу, випуск інно-
ваційної продукції та послуг, усунення структурних деформа-
цій, а також підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфі-
кації кадрів для роботи на реструктуризованих суб’єктах
господарювання з метою забезпечення їх подальшого іннова-
ційного розвитку [1].

Для досягнення поставленої мети необхідною умовою є дер-
жавне сприяння та регулювання процесів злиття і поглинання,
залучення значних обсягів інвестицій та інтеграції наявних фі-
нансових ресурсів вітчизняних суб’єктів господарювання в про-
цеси реструктуризації та утворення корпоративних структур.
Вважаємо, що становлення і розвиток потужних корпорацій
сприятиме формуванню конкурентоспроможних товаровиробни-
ків та учасників фінансових ринків, що зможуть забезпечити на-
лежний рівень конкурентоспроможності вітчизняної економіки
та здійснитися європейським прагненням України.
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РОЛЬ БАНКІВ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В умовах постіндустріальних перетворень основою динаміч-
ного розвитку будь-якої економічної системи виступає іннова-
ційний розвиток. Ступінь розвиненості національної інноваційної
сфери формує основу стійкого економічного зростання, є необ-
хідною умовою повноправної участі країни у світовому конкуре-
нтному середовищі. Разом з розвитком ринкової економіки по-
шук ефективних форм фінансування інноваційної діяльності
набирає особливої значущості.


