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У доповіді розглянуто  стан інноваційного розвитку вітчизняних 

підприємств, проведено аналізу інноваційної активності промислових 

підприємств України як одного з головних факторів підвищення 

конкурентоспроможності їх продукції . 
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 The report reviewed the status of innovative development of domestic 

enterprises, the analysis of innovative activity of industrial enterprises in Ukraine as 

one of the main factors increasing the competitiveness of their products. 
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Проведення інноваційної політики в промисловості неможливе без 

активного впровадження інноваційних заходів на кожному промисловому 

підприємстві. В свою чергу, реалізація такої політики на мікроекономічному 

рівні потребує формування розвинутого механізму управління інноваційним 

розвитком підприємств, який охоплює всі питання виробничої, комерційної, 

науково-дослідної, постачальницької діяльності господарського суб'єкта. 

Технологічна інноваційність промислового виробництва займає  ключове місце, 

оскільки уособлює потенційні можливості промисловості щодо інноваційного 

впливу як на власне виробництво, так і економіку інших галузей.  

Проблема ефективності промислового комплексу, підвищення його 

конкурентоспроможності на світовому ринку обумовлена низькою здатністю 

підприємств до здійснення інновацій, що завжди було актуальною проблемою 

нашої економіки.  

Без широкої участі промислових підприємств завдання побудови  

високоефективної національної інноваційної системи неможливо. Значно увагу 

по даній темі було приділено в працях таких фахівців як О.І.Амоша, 

Ю.М.Бажал, В.М.Гейець, О.О.Лапко, Л.І.Федулова, С.В. Захарін, Ж.А. 

Говоруха, Л.С. Валінурова, Н.А. Кузьміних, М.П. Денисенко, А.А. Мазур, Є.І. 

Величко, Н.В. Осадча. М.Т. Пашута. Аналізуючи дослідження цих вчених, 

можна зробити висновок, що інноваційні процеси є основним шляхом 

подолання кризових явищ на промислових підприємствах і джерелом 

підвищення конкурентоспроможності підприємств і держави в цілому. 

На даний момент не викликає сумніву той факт, що саме інноваційна 

діяльність є головним джерелом суспільного прогресу. 

Конкурентоспроможність конкретногопіжприємства і економіки в цілому 

визначається не лише обсягами виробництва та експорту, а, насамперед 

наявністю інноваційної складової у виробництві. Від того, наскільки значною 

буде інноваційна складова виробництва на підприємстві, залежить його 

стабільність і рівень розвитку на даному етапі і в майбутньому. 



 

Під інноваційно-активним підприємством розуміють підприємство, що 

займалось інноваційною діяльністю [1]. Аналіз інноваційної сфери української 

промисловості вказує на її кризовий стан. Уникнути його можливо лише 

відновлюючи самостійний науково-технічний розвиток. На сьогодні вбачається 

два напрямки інноваційного розвитку країни: з акцентом на першочерговий 

розвиток наукоємного виробництва на базі ВПК або ж першочерговим 

розвитком цивільних галузей, споживчого сектору. Необхідно відзначити, що 

перевагу необхідно надати споживчому сектору. 

Інноваційний розвиток вітчизняних підприємств можна оцінити за рівнем 

впровадження інновацій. Інновації є результатом інтелектуальної діяльності 

людини, її творчого процесу, відкриття, винаходу та раціоналізації у вигляді 

нових чи відмінних від попередніх об’єктів. Інновації характеризуються 

введенням на ринок принципово нових продуктів інтелектуальної діяльності 

людини, які мають більш високий науково-технічний потенціал, новими 

споживчими якостями. Інновація – це не кожна новація чи нововведення, а 

тільки така, яка суттєво підвищує ефективність діючої системи, виробництва, 

продукту. 

До основних моделей впровадження та поширення інновацій на 

промислових підприємствах відносяться: інновації продукції, інновації 

технологічних процесів, інновації персоналу, інновації управлінської 

діяльності,  інновації в культуру [2]. 

За даними Інституту економіки та прогнозування сьогодні в Україні за 

таким показником, як випуск продукції, вищі технологічні уклади – 5-й і 6-й  

становлять близько 4 %, причому 6-й технологічний уклад, що визначає 

перспективи високотехнологічного розвитку країн у майбутньому, у нашій 

країні майже відсутній (менше 0,1 %). Близько 58 % виробленої продукції 

припадає на найнижчий, 3-й технологічний уклад (технології промисловості 

будівельних матеріалів, чорної металургії, суднобудування, оброблення металу, 

легкої, деревообробної, целюлозно-паперової промисловості) та 38 % – на 4-й. 

За показником фінансування науково-технічних розробок склалася  така 



 

ситуація: майже 70 % коштів сьогодні поглинає 4-й і лише 23 % – 5-й 

технологічні уклади. Інноваційні витрати розподіляються таким чином: 60 % – 

4-й технологічний уклад і 30 % – 3-й (сумарно – 90 %), а 5-й становить лише  

8,6 %. Стосовно інвестицій, які, власне, і визначають майбутнє на найближчі 

роки, маємо наступні пропорції: 75 % спрямовуються у 3-й технологічний 

уклад і лише 20 % та 4,5 % – у 4-й і 5-й технологічні уклади відповідно. У 

технологічній частині капітальних вкладень (технічне переозброєння та 

модернізація) 83 % припадає на 3-й технологічний уклад і лише 10 % – на 4-й 

[3]. 

У 2010 році на кожне підприємство (юридичну особу або відокремлений 

підрозділ), яке займалося винахідництвом та раціоналізацією, припадало 19 

творців (у 2009 році – 24 творці). Найвищою творчою активністю відзначались 

працівники Харківської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської областей та 

м. Києва. Основну частину винахідників і авторів промислових зразків 

становить інженерно – технічний персонал та науково – педагогічні працівники 

з повною вищою освітою – 94%, серед яких – 28% жінок. Середній вік 

винахідників та авторів промислових зразків становив 46,4 роки, 

раціоналізаторів – 44,3 роки [4].  

За даними Державного комітету 

статистики України інноваційна 

активність вітчизняних підприємств 

протягом 2000 – 2010 років носила досить 

нестабільний характер і загалом 

знизився відсоток підприємств, що 

займалися інноваціями (табл. 1).  

Дуже зменшилася кількість освоєного 

виробництва інноваційних видів 

продукції за період 2000-2010 роки. У 2000 

році даний показник склав 15323, а у 2010 



 

році – 2408, а кількість впроваджених 

нових технологічних процесів зросла і 

2010 році склала 2043.  

Однією з головних проблем є брак коштів на розвиток інноваційного 

потенціалу кожного регіону, галузі, окремих підприємств України, про що 

свідчать дані Державної служби статистики України (табл.2) [9].  

 

Таблиця 1 

Впровадження інновацій на промислових підприємствах 

 

 
 

Роки 

Питома 

вага 
підприємс

тв, що 
впроваджу

вали 
інновації. 

% 

Впровад

жено 
нових 

технологі
чних 

процесів, 
процесів 

у т.ч. 

малові
дходні, 

ресурс
озберіг

аючі 

Освоєно 

виробництво 
інноваційних 

видів 
продукції,* 

найменувань 

з них 

нові 
види 

технік
и 

Питома вага 

реалізованої 
інноваційної 

продукції в 
обсязі 

промислової, 
% 

2000 14,8 1403 430 15323 631  

2001 14,3 1421 469 19484 610 6,8 

2002 14,6 1142 430 22847 520 7,0 

2003 11,5 1462 606 7416 710 5,6 

2004 10 1727 645 3978 769 5,8 

2005 8,2 1802 690 3152 657 6,5 

2006 10,0 1145 424 2408 786 6,7 

2007 11,5 1419 634 2526 881 6,7 

2008 10,8 1647 680 2446 758 5,9 

2009 10,7 1893 753 2685 641 4,8 

2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8 

* до 2003 року нових видів продукції 

Перспективи розвитку економіки України залежатимуть від підвищення її 

конкурентоспроможності та здійснення якісних структурних зрушень шляхом 

переходу на інвестиційно-інноваційну модель розвитку. Якщо період 2010-2012 



 

років буде етапом посткризового зростання після відновлення нормальної 

роботи фінансової системи, то період 2013 – 2020 років має стати важливим 

етапом реструктуризації економіки і закріплення позитивних тенденцій 

економічного та соціального розвитку України. Саме здійснення прогресивних 

інституційних та структурних перетворень, поглиблення європейської 

інтегрованості української економіки має вивести Україну до групи лідируючих 

країн, що здатні до динамічного зростання. 

Таблиця 2 

Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості  

  

2008 рік 2009 рік 2010 рік 

млн. 

грн. 

% до 

загаль-

ного 

обсягу 

млн. 

грн. 

% до 

загаль-

ного 

обсягу 

млн. 

грн. 

% до 

загаль-

ного 

обсягу 

Усього  11994 100 7949,9 100 8045,5 100 

у тому числі за рахунок: 

держбюджету 336,9 2,81 127 1,60 87 1,08 

місцевих бюджетів 15,8 0,13 7,4 0,09 5,7 0,07 

власних коштів 7264 60,56 5169,4 65,02 4775,2 59,35 

коштів інвесторів: 

вітчизняних 169,5 1,41 31 0,39 31 0,39 

іноземних держав 115,4 0,96 1512,9 19,03 2411,4 29,97 

інших джерел 4092,6 34,12 1102,2 13,86 735,2 9,14 

 

Основними факторами, що гальмують інноваційний 

розвиток підприємств є їх пасивність, 

нестабільність зовнішнього 

середовища, гостра нестача власних 

ресурсів, висока вартість позикових 



 

коштів, необхідність докорінної 

реструктуризації промисловості, 

відсутність чіткої промислової та 

інвестиційної політики, невизначеність 

державних пріоритетів розвитку, 

значна технологічна відсталість 

вітчизняних підприємств від 

розвинутих країн світу, старіння 

технологічних процесів. 

Виходячи з всього вище викладеного доцільним є розробка заходів,  що 

сприятимуть підвищенню інноваційної активності вітчизняних підприємств. 

Такими заходами є: 

Внесення змін  в ту частину чинного законодавства, де йдеться про 

звільнення від оподаткування прибутку, отриманого підприємствами: від 

продажу  інноваційного продукту,  заявленого при  реєстрації в інноваційних  

центрах, а також від виконання інноваційних проектів (замість 50% ставки, що 

існує нині) на досить тривалий термін (років 10) з урахуванням їх стратегічного 

значення для розвитку промисловості і економіки в цілому. Що надасть 

можливість підприємствам отримані таким чином кошти направляти на 

технологічне оновлення виробництва і створення сприятливих умов праці для 

працівників, що забезпечить інноваційне зростання промисловості. 

Прийняття радикальних заходів стосовно до організацій, що втратили 

зв’язок з наукою, не мають кадрових, матеріально-технічних ресурсів. І за 

рахунок зменшення бюджетоотримувачів збільшити державні видатки в науку, 

що безпосередньо пов’язана з реальною економікою, а також встановити 

зазначені вище пільги. Задля забезпечення цього необхідно враховувати 

світовий досвід Китаю, Індії, країн Близького Сходу та Латинської Америки [5]. 

Налагодження відносин на макро- і мікрорівнях у сфері міжнародного 

науково-технічного кооперування. Державні інтереси та права власника 



 

науково-технічної продукції можуть бути захищені за наступних умов: 

співробітництво має відбуватися на паритетних умовах на основі міждержавних 

угод або прямих двосторонніх договорів між іноземними та українськими 

юридичними особами, укладеними з дотриманням норм міжнародного права у 

цій сфері.  

Забезпечення фінансування ресурсами пріоритетних напрямків наукових 

розробок, розширення джерел фінансування на основі спеціальних цільових, 

венчурних фондів, створення механізмів державного стимулювання 

ефективного використання приватних та іноземних інвестицій у наукомісткі 

галузі, а також розширення форм інфраструктури [6].  

Для стимулювання інноваційної діяльності у промисловій галузі необхідні:  

-  Мотивація працівників до інноваційної діяльності, зменшення міграції 

вчених. 

-  Розширення джерел фінансування.  Сьогодні в Україні спостерігається 

різке скорочення фінансування науково-технічної діяльності з державного 

бюджету, яке протягом останніх років не перевищує 0,4 % ВВП при нормі – 1,7 

%. Для порівняння в Японії витрати на здійснення науково-технічних робіт 

складають 2,98 % ВВП, в США – 2, 69 %, в Німеччині – 2, 52 %, у Франції – 

2,13 %, Великобританії – 1,84 [7, с.7]. 

- Тісна співпраця з іноземними підприємствами, обмін досвідом. 

- Активізація діяльності технопарків шляхом державної підтримки. 

- Розширення практики надання інноваційним підприємствам 

середньострокових кредитів із зниженням процентної ставки [8, с.114]. 

Головною особливістю розвитку інноваційного потенціалу в сучасних 

умовах є те, що більшу частину фінансування на інноваційні цілі здійснює 

підприємство, фінансування з державного бюджету майже не відбувається і 

дорівнює приблизно  2-4 % від загального обсягу фінансування 

Отже, інноваційна діяльність 

підприємства стикається з серйозною 

проблемою - відсутністю фінансових 



 

ресурсів для її проведення. Існує також 

ряд інших проблем, що знижують 

інноваційну активність українських 

підприємств. До їх числа відносяться 

такі чинники як завершеність 

законодавчого та нормативного 

забезпечення інноваційної діяльності; 

недостатнє фінансування НДДКР для 

створення нових техніки і технологій з 

технічними рішеннями для передачі 

результатів до сфери матеріального 

виробництва; нерозвиненість системи 

інфраструктури інноваційної діяльності 

та ринку інтелектуальної власності; 

відсутність загальнодержавного 

статусу суб'єктів інноваційної 

діяльності; недосконалість 

загальнодержавної системи підготовки 

та збереження кадрового потенціалу в 

галузі інноваційної діяльності; низька 

ефективність інформаційної бази, що 

забезпечує зацікавленість виробників 

у здійсненні інновацій, відсутність 

загальнодержавного інституту 

підтримки інноваційного 

підприємництва та інші. У сукупності 

зазначені проблеми ведуть до 



 

зниження інноваційної активності 

українських підприємств. 
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