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Методологія дослідження. Результати одержано за допомогою використання
загальнонаукових методів дослідження: аналізу – при здійсненні оцінки основних показників
інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні; системного аналізу та
узагальнення – при виявленні існуючих проблем, які стримують інноваційний розвиток
промисловості; структурно-логічний метод – при визначенні напрямів удосконалення
інституціонального забезпечення розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств.
Результати. Виявлено, що, хоча держава має досить високий потенціал, інноваційний
компонент забезпечення економічного розвитку використовується слабко. Виконаний аналіз
основних показників інноваційного розвитку в Україні свідчить про поступове зниження
інноваційної активності промислових підприємств.
Виявлено існуючі проблеми, які стримують інноваційний розвиток в Україні на
сучасному етапі господарювання.
Визначено основні напрями науково-технічного та інноваційного розвитку вугільної
промисловості, які базуються на «Концепції проекту загальнодержавної цільової програми
розвитку промисловості України на період до 2017 року»: технічне переоснащення
вугледобувного виробництва на інноваційній основі; впровадження готових новітніх технологій
з видобутку вугілля; розробка та впровадження системи заходів з підвищення якості вугільної
продукції; розробка нових технологій і устаткування, удосконалення нормативного та
інформаційного забезпечення інноваційного розвитку вугільної галузі; розробка та реалізація
програми створення конкурентоспроможної вітчизняної гірничодобувної техніки; забезпечення
наукового супроводження всіх технологічних процесів; здійснення заходів з підвищення
потенціалу науково-технічної та інноваційної діяльності; відновлення матеріально-технічної
бази галузевої науки та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. Визначені напрями
інноваційного розвитку підприємств вугільної промисловості сприятимуть формуванню
інноваційної інфраструктури, підвищенню економічного та фінансового стимулювання та
державного фінансування пріоритетних заходів з активізації інноваційної діяльності, створення
інформаційного середовища, підвищення наукової та нормативної підтримки інноваційної
сфери вугільної галузі.
Новизна.
У
результаті
дослідження
визначено
напрями
вдосконалення
інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості, до яких
віднесено: питання щодо формування інститутів, які регламентуватимуть інноваційну модель
модернізації та розвитку вугільної галузі, підвищення конкурентоспроможності промисловості,
лібералізації вугільного ринку, залучення недержавних інвестиційних ресурсів, визначення
справедливої ренти за використання надр, приватизації, екологічної безпеки, престижності
шахтарської праці, підвищення ефективності менеджменту тощо.
Практична значущість. Визначені напрями вдосконалення інституціонального
забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості можна використовувати при
розробці пропозицій щодо розвитку інституціонального середовища промисловості з
урахуванням галузевої специфіки.
Ключові слова: інституціональне забезпечення, інноваційна діяльність, інноваційний
розвиток, промислове підприємство.
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