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В докладі  досліджено сучасний стан інноваційної активності 

промислових підприємств України. Проаналізовано обсяги та структуру 

джерел фінансування інноваційної діяльності. Визначено основні причини 

низької інноваційної активності в промисловості України. 
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та напрямки фінансування інноваційної діяльності. 

The modern conditions of innovative activity of industrial 

enterprises in Ukraine are investigated in the report. Volumes and structure of 

sourcing of innovative activity are analyzed. The main reasons of low innovative 

activity are designated in industry of Ukraine. 
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Одним із ключових факторів, що обумовив радикальні структурні здвиги в 

економіці розвинених країн в останні десятиріччя, стало підвищення 

економічної ролі інновацій. Незважаючи на досить високий рівень науки, запас 

нереалізованих винаходів та проголошення інноваційного курсу розвитку, в 



Україні досі спостерігається низька інноваційна активність та незадовільний 

рівень технологічного розвитку промисловості. За роки незалежності ступінь 

зносу основних засобів на промислових підприємствах досягнув критичного 

рівня. Негативний відбиток на динаміку інноваційної активності наклала й 

світова фінансова та економічна криза 2008-2009 років. 

В зв’язку з цим особливої актуальності набуває дослідження сучасного 

стану інноваційної активності промислових підприємств України та вивчення 

останніх тенденцій інноваційного розвитку. Проведене нами дослідження 

засновано на статистичних спостереженнях інноваційної діяльності 

підприємств України за період 2000- 2010 роки [1-2]. 

Охарактеризуємо реальний стан інноваційної сфери України за 

досліджуваний період та представимо динаміку основних показників 

інноваційної активності вітчизняних промислових підприємств (табл.1). 

Таблиця 1 

Динаміка основних показників інноваційної активності промислових 

підприємств України у 2000-2010 роках 

Показник 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Кількість підприємств, що займалися 

інноваційною діяльністю, од.  1 705 1 193 1 118 1 472 1 397 1 411 1 462 

Питома вага у загальній кількості 

промислових підприємств, %  18,0 11,9 11,2 14,2 13,0 12,8 13,8 

Темп приросту до 2000 року, %    -30,0 -34,4 -13,7 -18,1 -17,2 -14,3 

Темп приросту до попереднього року, %    -30,0 -6,3 31,7 -5,1 1,0 3,6 

Кількість підприємств, що впроваджували 

інновації, од. 1 491 810 999 1 186 1 160 1 180 1 217 

Питома вага у загальній кількості 

промислових підприємств, %  14,8 8,2 10,0 11,5 10,8 10,7 11,5 

Питома вага у загальній кількості 

інноваційно активних підприємств, %  87,4 67,9 89,4 80,6 83,0 83,6 83,2 

Темп приросту до 2000 року, %    -45,7 -33,0 -20,5 -22,2 -20,9 -18,4 

Темп приросту до попереднього року, %    -45,7 23,3 18,7 -2,2 1,7 3,1 

Кількість підприємств, що освоювали 

виробництво інноваційних видів 

продукції, од. 1 372 630 466 564 667 614 615 

Питома вага у загальній кількості 

інноваційно активних підприємств, %  80,5 52,8 41,7 38,3 47,7 43,5 42,1 

Темп приросту до 2000 року, %    -54,1 -66,0 -58,9 -51,4 -55,2 -55,2 

Темп приросту до попереднього року, %    -54,1 -26,0 21,0 18,3 -7,9 0,2 

Кількість підприємств, що впроваджували 

нові або вдосконалені методи обробки або 

виробництва продукції, од.  416 402 272 515 515 452 522 



Питома вага у загальній кількості 

інноваційно активних підприємств, %  24,4 33,7 24,3 35,0 36,9 32,0 35,7 

Темп приросту до 2000 року, %    -3,4 -34,6 23,8 23,8 8,7 25,5 

Темп приросту до попереднього року, %    -3,4 -32,3 89,3 0,0 -12,2 15,5 

Кількість освоєних нових видів продукції, 

найменувань  15 323 3 152 2 408 2 526 2 446 2 685 2 408 

Темп приросту до 2000 року, %    -79,4 -84,3 -83,5 -84,0 -82,5 -84,3 

Темп приросту до попереднього року, %    -79,4 -23,6 4,9 -3,2 9,8 -10,3 

Кількість впроваджених нових 

технологічних процесів, од.  1 403 1 808 1 145 1 419 1 647 1 893 2 043 

Темп приросту до 2000 року, %    28,9 -18,4 1,1 17,4 34,9 45,6 

Темп приросту до попереднього року, %    28,9 -36,7 23,9 16,1 14,9 7,9 

 

Статистичні дані свідчать, що за період 2005-2010 рр. порівняно з 2000 р. 

значно скоротилася кількість інноваційно активних підприємств: якщо в 2000 р. 

вони складали 18,0% від загальної кількості промислових підприємств, то в 

2005-2010 рр. цей показник коливається в межах 11,2-14,2%.  

Така ж сама ситуація склалася і з підприємствами, що впроваджували 

інновації, а їх питома вага у загальній кількості промислових підприємств 

становить лише 8,2-11,5% в період 2005-2010 рр. проти 14,8% в 2000 р.  

Аналіз показників впровадження інновацій показав, що за період 2005-

2010 рр. у порівнянні з 2000 р. зацікавленість промислових підприємств у 

освоєнні виробництва інноваційних видів продукції значно знизилася: вдвічі 

скоротилася кількість підприємств, що займалися впровадженням інноваційної 

продукції та в середньому на 83% скоротилась кількість найменувань освоєної 

нової продукції.  

Напроти, після зменшення до 2006 р. кількості підприємств, що 

впроваджували нові технологічні процеси, з 2007 р. спостерігається їх 

збільшення, яке наприкінці досліджуваного періоду склало 25,5% у порівнянні 

до 2000 р., така ж сама тенденція просліджується в динаміці кількості 

впроваджених нових технологічних процесів, кількість яких к 2010 р. зросла на 

45,6% у порівнянні з 2000 роком. 

Найбільш позитивну динаміку впровадження інновацій показує 

машинобудування: якщо в 2000 р. частка підприємств машинобудування в 

загальній кількості підприємств, що впроваджували інновації, складала 28,6%, 



то в 2005 р. - вже 37,7%, але в 2010 р. спостерігається деяке зменшення питомої 

ваги – до 30,6% (табл.2).  

Підвищення інноваційної активності на підприємствах машинобудування є 

дуже важливим, адже машинобудування є основою для успішного розвитку 

наукоємних та технологічно складних галузей народного господарства, є 

найважливішою ланкою в ланцюзі наука - промислові дослідження - 

виробництво, що технологічно пов'язує всі галузі промисловості. Однак по 

показниках - кількість підприємств машинобудування, що впроваджували 

інновації, та кількість освоєних нових видів інноваційної продукції - наприкінці 

періоду спостерігається зменшення відповідно на 12,4% та 59,8% у порівнянні з 

2000 р.  

 

Таблиця 2 

Основні показники інноваційної діяльності підприємств 

машинобудування України у 2000-2010 рр. 

Показник 2000 2005 2006 2007 2009 2010 

Кількість  підприємств машинобудування, що 

впроваджували інновації, од.  426 305 339 369 358 373 

Темп приросту до 2000 року, %    -28,4 -20,4 -13,4 -16,0 -12,4 

Темп приросту до попереднього року, %    -28,4 11,1 8,8 -3,0 4,2 

Частка у загальній кількості промислових 

підприємств, що впроваджували інновації, %  28,6 37,7 33,9 31,1 30,3 30,6 

Кількість освоєних нових видів продукції на 

підприємствах машинобудування, 

найменувань 2 606 1 223 1 083 1 255 1 266 1 047 

Темп приросту до 2000 року, %    -53,1 -58,4 -51,8 -51,4 -59,8 

Темп приросту до попереднього року, %    -53,1 -11,4 15,9 0,9 -17,3 

Частка підприємств машинобудування у 

загальній кількості освоєних нових видів 

продукції, %  17,0 38,8 45,0 49,7 47,2 43,5 

Кількість впроваджених нових 

технологічних процесів на підприємствах 

машинобудування, од.  788 1273 798 755 1351 1428 

Темп приросту до 2000 року, %    61,5 1,3 -4,2 71,4 81,2 

Темп приросту до попереднього року, %    61,5 -37,3 -5,4 78,9 5,7 

Частка підприємств машинобудування у 

загальній кількості впроваджених нових 

технологічних процесів, %  56,2 70,4 69,7 53,2 71,4 69,9 

 

Оскільки перехід на інноваційний шлях розвитку потребує значного обсягу 

фінансових ресурсів та використання різноманітних джерел фінансування, 



необхідно провести аналіз динаміки обсягів фінансування інноваційної 

діяльності в Україні, а також структури його джерел та напрямків витрат. 

Аналіз загального обсягу фінансування інноваційної діяльності свідчить, 

що в період 2000-2008 рр. спостерігається постійне його збільшення, пік якого 

приходиться на 2008 рік, що у порівнянні з 2000 р. зросло в 6,8 разів (рис.1). 

Однак світова фінансова та економічна криза 2008-2009 рр. негативно 

позначилася на цій динаміці та в 2009 р. обсяг фінансування інноваційної 

діяльності скоротився на 33,7%, та в 2010 залишився майже на цьому ж рівні 

(темп приросту лише 1,2%). 
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Рис. 1. Динаміка обсягу фінансування інноваційної діяльності за 

джерелами фінансування за період 2000-2010 рр. 

 

Результати аналізу свідчать, що в Україні на протязі 2000-2010 рр. 

основним джерелом фінансування інноваційної діяльності були власні кошти 

підприємств: в період 2000-2006 рр. вони сягали 79,6-87,7% від загальних 

обсягів фінансування, а з 2007 спостерігається поступове зменшення їх частки, 

та в 2010 р. вона складає вже 59,4%. Важливо зазначити, що наприкінці 



досліджуваного періоду значно зросла частка іноземних інвестицій в 

інноваційну діяльність в Україні: якщо в 2000 р. вона складала 7,6%, в 2005 р. – 

лише 2,7%, то в 2010 р. вона сягала вже 30%. Таким чином, в 2010 р. іноземні 

інвестиції зайняли друге місце за обсягами фінансування, що свідчить про 

підвищення інвестиційної привабливості та покращення інвестиційного клімату 

в державі та очікуванням інвесторів високих прибутків від інвестування в 

інноваційну діяльність в Україні. Аналіз структури джерел фінансування 

інноваційної діяльності показав, що в період до 2008 р. високими темпами 

зростала частка кредитних коштів: якщо в 2000 р. вона складала 6,3%, то в 2007 

р. вже 18,5%, але світова фінансова криза 2008-2009 рр. призвела до значного 

скорочення обсягів кредитування. Зважаючи на притаманний інноваційній 

діяльності характер невизначеності, підвищеної ризикованості та тривалості, 

банки неохоче надають ресурси на інноваційні проекти, а рівень ставок за 

кредитами надвисокий для їх ефективної реалізації. 

Вкрай малою є частка коштів вітчизняних інвесторів: якщо в 2000 р. вона 

складала 2,8%, то в 2007 р. скоротилася до 0,2% та в останні роки залишається 

на рівні лише 0,4%. Це з одного боку свідчить про відсутність їх зацікавленості 

в інвестуванні в інноваційну діяльність та надання переваги інвестуванню 

проектів з менш тривалим строком окупності, а з іншого – пов’язане з 

відсутністю на вітчизняних промислових підприємствах дієвих механізмів 

управління, використання та контролю фінансових ресурсів для забезпечення 

інноваційної діяльності. 

Незважаючи на проголошення переходу України на інноваційний шлях 

розвитку, ключову роль інноваційних процесів для розвитку економіки та 

підвищення її конкурентоспроможності, упродовж 2000-2010 рр. частка 

фінансування інноваційної діяльності за рахунок державного та місцевих 

бюджетів, а також позабюджетних фондів залишається критично малою. Якщо 

в 2000 р. їх сукупна частка становила 2,4%, то в 2010 р. вона скоротилася вдвічі 

та складала лише 1,2%, що свідчить про низький рівень державного втручання 



у формування та розвиток інноваційної сфери та практичну відсутність в 

Україні фінансової підтримки з боку держави. 

Аналіз структури витрат за напрямками інноваційної діяльності за період 

2000-2010 рр. показує, що основним напрямком фінансування інноваційної 

діяльності є придбання машин, обладнання та програмного забезпечення. На 

придбання основних засобів вітчизняні підприємства витрачали найбільшу 

частку фінансових ресурсів, призначених на інноваційну діяльність, - від 54,8% 

в 2005 р. до 68,8% в 2007 р.(рис.2).  
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Рис. 2. Структура та динаміка витрат промислових підприємств на 

інноваційну діяльність в 2000-2010 рр. 

 

Витрати на наукові дослідження та розробки на підприємствах 

коливаються в межах 9,1-16,1%, не мають тенденції до зростання та носять 

хвилеподібний характер. Значну частку, в межах 19,1-30,4%, займають інші 

витрати на інноваційну діяльність, в які з 2007 р. стали включатися витрати на 

маркетинг, рекламу, виробниче проектування та підготовку виробництва. 



Таким чином, розподіл витрат на інноваційну діяльність, що склався за 

останнє десятиріччя, з одного боку характеризує небезпечні для інноваційного 

розвитку країни тенденції - залежність від зовнішніх інноваційних розробок та 

зниження власного інноваційного потенціалу, а з іншого – є цілком 

обґрунтованим. Адже рівень зносу основних засобів виробництва в цілому по 

Україні збільшився в 2010 р. у порівнянні з 2000 р. в 1,7 разів та сягнув 74,9%  

та щорічно зростає [3]. А на підприємствах машинобудування рівень зносу 

основних фондів взагалі перевищує середній показник по промисловості. Так, 

якщо в 2007 р. ступінь зносу на підприємствах машинобудування складав 

68,9% проти 59,3% в цілому по промисловості, то в 2010 р. цей показник сягнув 

вже 84,3% проти 63,8%[3].  

З метою дослідження ефективності витрат в промисловості на інноваційну 

діяльність, на наш погляд, доцільно порівняти їх темпи зростання із темпами 

зростання обсягу реалізованої інноваційної продукції (табл.3). 

Таблиця 3 

Темп випередження зростання обсягу реалізованої інноваційної 

продукції над витратами на інноваційну діяльність за 2001-2010 рр. 

Показник 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Обсяг реалізованої 

інноваційної продукції, млн. 

грн. 10 365,6 24 995,4 30 892,7 40 188,0 45 830,0 31 432,3 33 697,6 

Темп зростання, разів    2,4 1,2 1,3 1,1 0,7 1,1 

Загальна сума витрат на 

інноваційну діяльність, млн.  

грн. 1 979,4 5 751,6 6 160,0 10 850,9 11 994,2 7 949,9 8 045,5 

Темп зростання, разів    2,9 1,1 1,8 1,1 0,7 1,0 

Темп випередження обсягу 

реалізованої інноваційної 

продукції над витратами на 

інноваційну діяльність    0,8 1,2 0,7 1,0 1,0 1,1 

 

Так, за результатами розрахунків, темп випередження обсягу реалізованої 

інноваційної продукції над витратами на інноваційну діяльність на протязі 

досліджуваного періоду коливається в межах одиниці, що свідчить про 

пропорційну рівномірну динаміку зростання цих показників: в 2005 р. та в 2007 

р. результативність використання коштів на інноваційну діяльність дещо нижча 



за середній рівень, а в 2006 р. та в 2010 р спостерігається її підвищення. Така 

ситуація свідчить про відсутність на промислових підприємствах ефективних 

механізмів управління інноваційною діяльністю, зокрема механізмів 

організаційно-фінансового забезпечення інноваційного розвитку.  

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, можна зробити 

наступні висновки: 

1. Кількість промислових підприємств, що займалися інноваційною 

діяльністю та впроваджували інновації, в Україні за останнє десятиріччя 

зменшилася, незважаючи на проголошення в країні переходу на інноваційний 

розвиток; 

2. Показники інноваційної діяльності в Україні мають нестабільний 

стрибкоподібний характер, переважно негативні тенденції у динаміці, що 

загрожує конкурентоспроможності країни та її економічній безпеці;  

3. Структура джерел фінансування інноваційної діяльності свідчить про 

дуже низький рівень фінансової підтримки з боку держави, обмежений доступ 

до різноманітних джерел та механізмів фінансування, що використовуються у 

практиці розвинених країн, а також про відсутність дієвих організаційно -

фінансових механізмів управління інноваційною діяльністю на промислових 

підприємствах. Одним з ефективних механізмів фінансування інноваційної 

діяльності на підприємствах, на нашу думку, повинно стати застосовування 

принципів венчурного фінансування, при чому підходи до їх реалізації 

визначатимуться розміром підприємства.  

4. Розподіл витрат за напрямками інноваційної діяльності свідчить про 

загрозливі для інноваційного розвитку диспропорції: низький рівень 

фінансування власних досліджень та розробок та домінуючі витрати на 

придбання машин та обладнання. Серед основних причин такої ситуації – 

критичний рівень зносу основних засобів виробництва у вітчизняній 

промисловості. 
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