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ІННОВАЦІЇ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ В
ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ НА РІВНІ РЕГІОНУ

В сучасних умовах в регіонах України реалізація інноваційного потенціалу
наштовхується на низку відчутних перепон: фінансово-кредитні (недостатність
кредитних ресурсів у регіоні; дотаційність регіонів; низький платоспроможний попит
на нові продукти; висока вартість нововведень; високий економічний ризик);
регіонально-економічні (недостатність кваліфікованого персоналу в регіоні;
недостатність інформації про нові технології й ринки збуту; несприйнятливість
підприємств регіону до нововведень; недостатність або неефективність науково-
освітньої системи); організаційні (недостатність законодавчих документів у регіоні, що
регулюють і стимулюють інноваційну діяльність; невизначеність строків інноваційного
процесу; нерозвиненість інноваційної інфраструктури – посередницьких,
інформаційних, юридичних, банківських, інших послуг; нерозвиненість ринку
технологій). Вирішення окреслених питань дозволить різко підвищити ефективність
використання ресурсів регіону в інноваційному процесі, і в цілому сприятливо
відбитися на результативності інновацій.

Основу інноваційного потенціалу регіону складають три базові складові: чинники
формування інноваційного потенціалу, чинники готовності використання інноваційного
потенціалу та чинники, що відбивають результативність інноваційного потенціалу в
регіоні. Перша група чинників являє собою ресурсну складову й розглядається, як міра
здатності регіону здійснювати інноваційну діяльність, друга – це готовність регіону
здійснювати інноваційну діяльність, третя – розглядає інноваційний потенціал як
результат здійснення інноваційної діяльності в регіоні. Всі чинники тісно
взаємопов’язані та взаємозалежні між собою.

Формування й розвиток інноваційного потенціалу регіону опирається на три
базові критерії: чинники формування інноваційного потенціалу (кадрова, наукова,
техніко-технологічна і фінансова складові), чинники готовності використання
інноваційного потенціалу (організаційна, інституціональна та інформаційна складові);
чинники, що відбивають результативність інноваційного потенціалу в регіоні.

Варто відмітити, що сучасний стан інноваційного потенціалу в регіонах
зіштовхується із серйозними проблемами, що гальмують його розвиток. У вітчизняній
економіці спостерігається диспропорція між наявністю інноваційних можливостей й
їхнім реальним втіленням на практиці.

Основні чинники, що перешкоджають розвитку інноваційного потенціалу регіону,
доцільно розділити на види: трансакційні (нерозвиненість нормативно-правової бази
інноваційної діяльності; нерозвиненість інноваційної інфраструктури; недостатня
кількість податкових пільг і субсидій для стимулювання інноваційної активності
підприємств; відсутність ефективних механізмів взаємодії держави з підприємницьким
сектором економіки, інноваційної культури; недостатність інформації про нові
технології, ринки збуту; низька конкурентоспроможність країни на світовому ринку;
неефективна інтеграція наукової, виробничої й освітньої складових у структурі
інноваційної системи) і трансформаційні (недостатність коштів; високий економічний
ризик; недостатність кваліфікованого персоналу; висока вартість нововведення; слабка
матеріальна, науково-технічна база й застарілі технології) [1].

До підтвердження вищесказаного, можна навести приклад, що сьогодні
гірничодобувні компанії України продовжують вести діяльність в складних ринкових
умовах, що характеризуються зростанням витрат, падінням цін на сировину,



дисбалансом попиту і пропозицій, а також зниженням продуктивності.
Висока вартість ведення бізнесу упродовж останніх років продовжує домінувати в

галузі. Для зниження ризиків, обумовлених волатильностью галузевих ринків,
компаніям необхідно звернутися до інноваційних стратегій реалізації фінансових
програм і програм по забезпеченню безпеки і управлінню персоналом.

На сучасному етапі виникла гостра потреба в інноваційних методах ведення
бізнесу, у тому числі тих, які допоможуть гірничодобувним компаніям взаємодіяти з
місцевою громадськістю і зацікавленими особами, оскільки використання соціальних
медіа стає усе більш популярним.

Гірничодобувним компаніям слід інтегрувати інновації до структури бізнесу. Для
підвищення ефективності компаніям сектора необхідно застосовувати технології, що
дозволяють їм віддалено управляти копальнями, автоматизувати основні процеси
гірничорудного виробництва і використовувати сучасні методи виявлення родовищ
руди (наприклад, метод дистанційного зондування). Образ мислення керівників
компаній має бути заснований на щоденному використанні даних для аналізу бізнесу і
складання звітів.

І хоча компанії не можуть змінити глобальні економічні тенденції, вони можуть
змінити свою діяльність. Замість того щоб перечікувати коливання ринку, компанії
повинні використовувати цю можливість для розвитку свого бізнесу, впроваджуючи
процеси, технології і концепції, необхідні для зміцнення бізнесу в довгостроковій
перспективі.
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