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стали передумовою формування національної моделі корпоратив-
ного управління, яка має свої особливості та суттєво відрізняється
від всесвітньо відомих моделей корпоративного управління.
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ІННОВАЦІЙНІ
ПІДПРИЄМСТВА
У ВІДТВОРЮВАЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ

INNOVATIVE ENTERPRISES
IN REPRODUCTIVE PROCESS

OF UKRAINE

Тези розглядають питання становлен-
ня інноваційних підприємств в Україні
та аналізують їхню роль у відтворю-
вальному процесі. Наголошується на
впливі інноваційних технологій, що
використовують підприємства у ефек-
тивності та перспективності подаль-
шого економічного розвитку країни.

Abstracts are considering the
establishment of innovative enterprises
in Ukraine and analyze their role in the
reproductive process. Emphasized on
the impact of innovative technologies

used by enterprises in the effectiveness
and potential for further economic

development.

Вирішення завдань розвитку інноваційних підприємств у знач-
ній мірі може сприяти ефективності вітчизняного відтворюваль-
ного процесу та надає можливість суттєво підвищити віддачу
економічних ресурсів, прискорити оновлення основних виробни-
чих фондів, поліпшити якість і продуктивність праці. Завдання
влади полягає у створенні економічної кон’юнктури, сприятливої
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для малого та середнього підприємництва і оснащення таких під-
приємств прогресивною технікою та інноваційними технологія-
ми, що матиме мультиплікативний вплив на процес активації ін-
новаційної діяльності. Фінансові ресурси для підтримки зазна-
ченої економічної політики держава повинна віднайти у податко-
вому стимулюванні інноваційних підприємств, бюджетному фі-
нансуванні програми стратегічного розвитку моделі підприємни-
цького середовища інноваційного типу.

Під впливом інноваційних чинників відбувається не лише фор-
мування нового виду підприємств, що мають практично невичер-
пний ресурс конкурентних переваг для перспективного постінду-
стріального ринку, а й нової моделі виробничих відносин, відпо-
відної особистості підприємця, що має адекватний інноваційний
світогляд та створює принципово якісніші можливості відтво-
рення робочої сили в цілому.

У ході реалізації конкурентних переваг інноваційних підпри-
ємств в економіці країни виявляються принципово нові можли-
вості якості відтворювальних процесів, основаних на новітній
інформації про підприємницький світ, де форми і методи його
самовдосконалення на пряму залежать від використання іннова-
ційних пріоритетів розвитку.

Розробка та реалізація інноваційного продукту підвищує вітчиз-
няний науково-технічний і технологічний рівень розвитку підпри-
ємства, і воно стаючи більш конкурентоздатним, має істотно вищі
техніко-економічні показники та постійно і творчо спрямовує свої
зусилля на створення продукту (чи надання послуги), що потенцій-
но має не репродуктивний зміст, а отже розширює асортимент та
зміст ринкового відтворення, суттєво збагачує його.

За сучасних умов виникає нагальна необхідність перегляду мо-
делі підприємницького середовища, яка б здатна була забезпечити
конкурентоспроможність вітчизняних товарів і послуг з високою
доданою вартістю. Системна ж підтримка та стимулювання держа-
вою суб’єктів підприємницької діяльності як на внутрішньому, так і
на зовнішньому ринках, а також збільшення питомої ваги високотех-
нологічної продукції, можливі лише із залученням інноваційної ді-
яльності. Тому виникає замкнене коло як переваг розвитку іннова-
ційних підприємств, так і можливостей прискореного відтворення
економіки на цій без альтернативній основі.

Залучення інноваційного розвитку у становленні вітчизняних
підприємств є на сьогодні більш важливим аргументом, аніж
ефективне використання існуючих виробничих ресурсів. Існуючі
на підприємстві інформація і знання менш важливі, аніж здат-
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ність цих суб’єктів до генерації стратегічно важливих новітніх
технологічних підходів і управлінських рішень, що потім матері-
алізуються в інноваційній діяльності та суттєво впливають від-
творювальні можливості економіки країни. Низький рівень кон-
курентності більшості вітчизняних наукомістких виробництв з
високою доданою вартістю на старій структурній основі та ціно-
вій паритетності фактично вже вичерпані. А отже головною умо-
вою забезпечення і підтримання протягом тривалої перспективи
стабільного стану розвитку підприємств є високий рівень ефек-
тивності їхньої техніко-технологічної бази, основних засобів і рі-
вня людського ресурсу, що реально досягається лише становлен-
ням інноваційного підприємницького середовища в Україні.

Висновок. Використання переваг інноваційного розвитку віт-
чизняних підприємств у створенні високо технологічної продук-
ції надають імпульс подальшому розширеному відтворенню та
якості функціонування економічної системи України за умов під-
вищення конкурентного протистояння ринково розвинутих країн.
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ЕКОНОМЕТРИЧНЕ
МОДЕЛЮВАННЯ
ФАКТОРНИХ ОЗНАК РІВНЯ
МАТЕРІАЛОВІДДАЧІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ

THE ECONOMETRIC MODELING
OF FACTOR CHARACTERS OF

AGRICULTURAL ENTERPRISES
MATERIAL RETURN LEVEL

На основі економетричного моделю-
вання встановлено міру впливу основ-
них чинників на матеріаловіддачу сіль-
ськогосподарських підприємств
Житомирської області. Найбільший
вплив мають собівартість виробництва
зернових, а також бал бонітету земель
та фондовіддача.

On the basis of the econometric
modeling the level of the effects of the
basic factors on the material return of

Zhytomyr oblast agricultural enterprises
has been determined. Production costs,

as well as the land credit solvency and
capital productivity grade prove to

produce the highest effect.




