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ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 

В статті проаналізовано стан інноваційної діяльності в країні. Висвітлені 
основні проблеми інноваційної діяльності та запропоновано шляхи ак-

тивізації інноваційних процесів в національній економіці. 
 

В статье проанализировано состояние инновационной деятельности в 

стране. Освещены основные проблемы инновационной деятельности и 

предложены пути активизации инновационных процессов в  

национальной экономике. 
 

In the article condition of innovative activity in Ukraine have been analyzed. 

The basic problems of innovative activity have been clarified and the ways of 

the activation of innovative processes have been proposed  in a national  

economy. 

 

Активізація інноваційної діяльності, як основи конкурентоспроможної 

економіки,є чи не найголовнішим фактором економічного зростання держа-

ви. Україна вже вичерпала резерви екстенсивного економічного розвитку за 

рахунок збільшення обсягів виробництва та експорту ресурсів, тому визна-

чення основних чинників прискорення інноваційного розвитку покликане за-

безпечити активізацію інноваційної діяльності підприємств. 

Вивчення проблем інноваційної діяльності здійснювали такі вчені, як                 

В. Александрова, А. Амоша, Ю. Бажал, П. Бєлєнький, А. Бодюк, А. Власова, 

В. Геєць, Л. Колобова, О. Кузьмін, О. Лапко, Д. Львов, Б. Патон, С. Покропи-

вний, Я. Лоткін, А. Пригожин, А. Савченко, Б. Санто, Б.  Твісс, В. Терехов, 

М. Чумаченько, А. Чухно та інші. 

Незважаючи на значний інтерес, який виявляють у науковій літературі до 

інноваційної активності підприємств, ряд проблем інноваційних процесів за-

лишилися недостатньо опрацьованими. Тому метою статті є дослідження із 

застосуванням статистичних даних стану інноваційної діяльності підпри-

ємств, визначення проблем інноваційного розвитку та основних чинників йо-

го прискорення. 

Очевидним залишається факт, що для України наступне зростання еконо-

міки може бути забезпечене тільки на інноваційній основі, формуванні в 

державі дієвої національної системи, спроможної не тільки генерувати, а й 

втілювати в життя новітні технології та найсучасніші наукові знання. Саме 
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інноваційно-інвестиційний шлях розвитку є найефективнішим механізмом 

виведення економіки з кризового стану на новий високотехнологічний етап.  

Реалізація конкурентних переваг України у світовому господарстві мож-

лива тільки за рахунок впровадження пріоритетів розвитку науки, технологій, 

освіти та інтелектуального і соціального захисту людини як носія знань, по-

тенційного впровадження інновацій.Але для цього необхідно чітко усвідоми-

ти, на якому етапі інноваційно-інвестиційного розвитку знаходиться наша 

країна. 

Слід зазначити, що сьогодні в Україні значна увага приділяється пробле-

мам інноваційно-інвестиційного розвитку на рівні економіки країни, але ду-

же мало досліджень проводиться на рівні окремих галузей. Таким чином, де-

які питання залишаються невизначеними, недостатньо обґрунтованими. Ви-

никає потреба вдосконалення та розширення дослідження цієї проблематики. 

Світовий досвід нагромадив значну кількість методів та прийомів інновацій-

но-інвестиційного аналізу, але їх застосування у вітчизняних умовах є про-

блемним, бо самі вони потребують подальшого вдосконалення.Українські 

дослідники справедливо вважають, що стан інноваційно-інвестиційного роз-

витку визначається трьома чинниками: станом науки, станом інноваційної 

інфраструктури, попитом на інновації з боку матеріального виробництва – 

суб’єктів господарювання [1]. На їх думку, тенденція до переважання негати-

вних змін в науці і сьогодні залишається домінуючою. У фундаментальній 

науці продовжується старіння наукових кадрів, дослідно-лабораторного 

оснащення; зростання диспропорцій в науково-технічній інфраструктурі об-

межує можливості створення інноваційного продукту, придатного для коме-

рційної реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках; організація нау-

ково-технічної інфраструктури, фінансового забезпечення та менеджменту 

стає дедалі менш придатною для реалізації великих інноваційно-

інвестиційних проектів, поступово переорієнтовується на виконання дрібних, 

периферійних проектів і завдань. Внаслідок цього не відбувається суттєвих 

позитивних зрушень.  

Якщо у 2000–2002 роках спостерігалось певне пожвавлення у сфері інно-

ваційної діяльності, то з 2003 року частка підприємств, які займалися іннова-

ціями, невпинно скорочується. Такий спад свідчить про те, що в Україні так і 

не були відновлені дієві ланцюги, які б забезпечили зв’язок науки, технологій 

та виробництва, підживлюючи тим самим впровадження інноваційних проек-

тів. 

Продовження подальшого технологічного відставання України від розви-

нутих країн світу підтверджується рейтингом Всесвітнього економічного фо-

руму, згідно з яким наша держава у 2009 році у сфері формування факторів 

інноваційного розвитку посіла 52 місце, а за оснащеністю сучасними техно-

логіями опинилась на 65-у. З 2000 року Україна значно погіршила свої пози-

ції у світовому рейтингу конкурентоспроможності і змістилися з 56 місця на 
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82-е у 2011 році серед 142 країн, хоча і піднялася в порівняні з попереднім 

роком на 5 позицій. 

За даними Держкомстату України у 2010 році інноваційною діяльністю 

займалося 13,8 % від їхньої загальної кількості проти 18,0% у 2000 році    

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Інноваційна активність в Україні (питома вага підприємств,  

що займалися інноваціями) 

 

Реалізація головного завдання – переходу до інноваційної моделі еконо-

мічного розвитку – вимагає здійснення комплексу узгоджених заходів держа-

вної економічної політики, спрямованих на створення передумов для перехо-

ду України до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку.  

Про неспроможність і нерозвиненість національної інноваційної системи 

країни свідчать статистичні дані щодо скорочення масштабів інноваційної ді-

яльності на вітчизняних промислових підприємствах. Дані про впровадження 

інновацій на промислових підприємствах України впродовж 2000–2010 років 

графічно представлені на рис. 2. 

Як видно із рис. 2, у 2010 році порівняно із 2000 роком знизилась частка 

промислових підприємств, що впроваджували інновації – із 14,8% до 11,5%. 

 
Рис. 2. Впровадження інновацій на промислових підприємствах України 

Ці підприємства впроваджували інноваційну продукцію, нову як для рин-

ку, так і для самого підприємства. Низька інноваційна активність промисло-

вих підприємств, в свою чергу, обумовлює незначну частку інноваційної 

продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промисловості. Лише 

3,8% загального обсягу промислової продукції у 2010 році було інновацій-
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ною, що є найнижчим показником за останнє десятиріччя. Питома вага реалі-

зованої інноваційної продукції в загальному обсязі промислової продукції 

знизилась із 6,5% у 2000 році до 3,8% у 2010 році. Найбільш “результатив-

ним” роком в плані впровадження інновацій є 2002 рік, в якому показники 

питомої ваги підприємств, що впроваджували інновації, та питомої ваги реа-

лізованої інноваційної продукції в загальному обсязі промислової продукції 

за досліджуваний період досягли максимуму – 14,6% та 7,0% відповідно. 

Якщо проаналізувати абсолютні величини, якими характеризується впро-

вадження інновацій, то випуск інноваційних видів продукції у 2010 році зни-

зився порівняно із 2000 роком на 84,3% (на 12915 видів продукції) і склав 

лише 2408 найменувань продукції. Найбільша кількість інноваційних видів 

продукції була вироблена у 2002 році – 22847 найменувань, що у 9,5 разів бі-

льше, ніж у минулому 2010 році. Динаміка виробництва інноваційних видів 

продукції в Україні впродовж 2000–2010 років зображена на рис. 3. 

Рис. 3. Виробництво інноваційних видів продукції в Україні 

Важливим фактором, що характеризує інноваційність економіки держави, є 

впровадження нових технологічних процесів, а в контексті сталого розвитку 

надзвичайно актуальним є показник запровадження маловідходних, ресурсо-

зберігаючих технологій. Динаміку впровадження нових технологічних проце-

сів в Україні впродовж 2000–2010 років графічно представлено на рис. 4. 

За період, що підлягав аналізу, найбільше нових технологічних процесів 

було впроваджено у 2010 році – більше, ніж у 2000 році на 640 або на 45,6%. 

Разом з тим, тенденція щодо впровадження ресурсозберігаючих технологій 

характеризується більш повільними темпами – зростання проти рівня                  

2000 року становить 11,4% або 49 процесів.  

Сума коштів підприємств, які були направлені на інноваційну діяльність, 

починаючи із 2000 року, зростали (в тому числі і за рахунок інфляційних 
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Рис. 4. Впровадження нових технологічних процесів в Україні 

процесів), і у 2008 році досягли свого максимуму – 11994,2 млн грн. Проте у 

2010 році на інновації витрачено 8045,5 млн грн, що складає 67,1% від рівня 

2008 року (рис. 5). 

Рис. 5. Фінансування інноваційної діяльності в Україні, млн грн 

Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності у 2010 році, як 

і в попередні роки, були власні кошти суб’єктів господарювання –                 

4775,2 млн грн, що складає 59,4% від загального обсягу фінансування (рис. 

6).  

 
Рис. 6. Структура джерел фінансування інноваційної діяльності в 2010 році 

Важко переоцінити роль наукових установ, що задіяні в інноваційні про-

цеси. Кількість організації, які виконують наукові дослідження й розробки в 

Україні, зменшилась із 1490 у 2000 році до 1303 у 2010 році (на 187 організа-

цій або на 12,6%). 

Країнам, в яких економіка має за основу знання, притаманне швидке зрос-

тання частки та обсягів високотехнологічної продукції. За головними показ-

никами інноваційної економіки Україна сьогодні відчутно відстає від розви-
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нутих країн. Порівняно низькими є індекси конкурентоспроможності вітчиз-

няної економіки, готовності країни до функціонування у глобальних мере-

жах, незначними – частки високотехнологічного експорту в загальному обся-

зі експортованих товарів і послуг та вітчизняної високотехнологічної проду-

кції на світовому ринку,низькою є дохідність вітчизняних наукомістких това-

рів.  

В умовах нестабільності взаємозв’язку “наука – промисловість” доля ба-

гатьох нових розробок значною мірою залежить від вирішення питання про 

залучення позабюджетних фінансових ресурсів у розробку та реалізацію нау-

коємних інноваційних проектів. Обсяги виконаних наукових та науково-

технічних робіт в Україні впродовж 2000–2010 років характеризуються стій-

кою тенденцією до зростання – із 1978,4 млн грн на початку періоду до 

9867,1 млн грн у 2010 році (майже у 5 разів). 

Це свідчить про те, що Україна зберігає можливості переходу до іннова-

ційної моделі економічного розвитку. У багатьох напрямах науково-

дослідницької і високотехнологічної діяльності її позиції залишаються кон-

курентоспроможними. Реалізація зазначених можливостей визначальним чи-

ном залежатиме від спрямування державної політики на підтримку високоте-

хнологічних галузей виробництва та вибору головного вектору міжнародної 

інтеграції України, поглиблення її участі у міжнародному науковому та нау-

ково-технічному співробітництві, у спільних з провідними країнами світу до-

слідницьких і виробничих проектах.  

В світі формується так звана економіка, що ґрунтується на знаннях. Це ак-

туалізує питання інноваційної діяльності, яка, як з’ясувалося, є фактично не-

одмінною умовою побудови ефективної економіки, конкурентоспроможної 

на світових ринках. Таким чином, необхідність переходу України на іннова-

ційно-інвестиційну модель розвитку є незаперечною. 

Впродовж останнього десятиріччя в Україні наукові та науково-технічні 

роботи виконувались за наступними напрямами:фундаментальні досліджен-

ня;прикладні дослідження;розробки;науково-технічні послуги. 

Найбільша питома вага у структурі виконаних наукових та науково-

технічних робіт припадає на розробки – 55,9% у 2000 році та 51,0% у 2010 

році.Частка фундаментальних досліджень зросла із 13,5% у 2000 році до 

22,2% у 2010 році.На долю прикладних досліджень у 2010 році припадає 

16,4% проти 22,1% у 2000 році. Питома вага науково-технічних послуг скла-

дає у 2000 році та 2010 році 8,5% та 10,4% відповідно. 

Не варто ігнорувати той факт, що певні успіхи в інноваційному розвитку 

країни були досягнуті завдяки використанню результатів науково-

дослідницького і проектно-конструкторського забезпечення індустріалізації 

та розвитку військово-промислового комплексу колишнього СРСР. При цьо-

му більше половини організацій, що виконували науково-дослідні та дослід-

но-конструкторські роботи, складають науково-дослідні організації галузево-
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го сектору науки (57%), 26% – академічного сектору, 11% – вузівського, 6% – 

заводського [2]. Таким чином, на сьогодні Україна ще має у своєму розпоря-

дженні значний науковий потенціал, що відповідає рівню потенціалу провід-

них країн – лідерів світового економічного розвитку. Однак, ефективність 

використання вітчизняного потенціалу, на відміну від інших держав, вкрай 

низька.  

Підтвердженням неефективності існуючої сьогодні інноваційної політики 

є те, що, незважаючи на збільшення за період із 2000 року до 2010 року обся-

гів бюджетного фінансування інновацій в 11,3 рази, а обсягів виконаних нау-

кових та науково-технічних робіт – у 5 разів, випуск інноваційної продукції, 

частка інноваційно-активних підприємств і освоєння інноваційних видів про-

дукції продовжували зменшуватись.  

На нашу думку, основними проблемами інноваційного розвитку в Україні 

є: 1) відсутність належного фінансового забезпечення; 2) низький рівень нау-

комісткості української продукції, що не перевищує 0,3 %, і у десятки разів ме-

нше за світовий рівень; 3) технологічна відсталість, що є одним з ключових 

ризиків економіки; 4) нерозвиненість механізмів підтримки інноваційної дія-

льності, відсутність відповідної фінансово-кредитної, податкової і амортиза-

ційної політики; відсутність передумов, які б сприяли широкому залученню 

позабюджетних інвестицій; 5) недосконалість нормативно-правової бази ре-

гулювання інноваційної діяльності; 6) відсутність координації науки та осві-

ти з виробництвом, а саме неефективне використання вітчизняних науково-

технічних здобутків, недостатня орієнтація науково-технічної діяльності на 

потреби економіки; 7) незадовільний рівень фінансування науково-технічної 

діяльності з Держбюджету, який впродовж останніх років не перевищує 0,4% 

ВВП при нормі – 1,7%. Для порівняння, в Японії витрати на здійснення нау-

ково-технічних робіт складають 2,98 % ВВП, в США – 2,69%, в Німеччині – 

2,52%, Франції – 2,13%, Великобританії –1,84%; 8) фізичне та моральне ста-

ріння науково-дослідної бази України; 9) зменшення загальної чисельності 

працівників наукової та науково-технічної сфери та низький рівень заробітної 

плати науковців. Старіння наукових кадрів призводить до втрати наукових 

шкіл, наукового кадрового потенціалу держави. “Відтік мізків” став звичай-

ним явищем, що не дивно, коли витрати на одного науковця в Україні скла-

дають 2 тис. дол. при 195 тис. дол. в США, 172 тис. дол. у Франції, 142 тис. 

дол. в Японії; 10) недостатній розвиток інноваційної інфраструктури в Украї-

ні: технопарків, бізнес-інкубаторів, фондів інноваційних проектів, центрів 

інжинірингу, інноваційно-технологічних центрів, офісів з трансферу техно-

логій;11)нерозвиненість венчурного фінансування як надзвичайно важливої 

діяльності для підтримки інноваційно-інвестиційного розвитку; 12) недоско-

налість механізмів стимулювання та мотивації інноваційної діяльності. 

Враховуючи вищенаведені нами проблеми інноваційної діяльності підп-

риємств України, для активізації інноваційних процесів доцільно на держав-

ному рівні розробити такі заходи: 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

 147

� створити умови для капіталізації інтелектуальної власності; 

� створити систему стимулів, яка сприяла б залученню коштів вітчизня-

них і зарубіжних інвесторів, банків, а також великих підприємств до інвесту-

вання в розвиток венчурних (ризикованих) інноваційних фірм і проектів; 

� розробити чітку систему надання державних гарантій кредитуванню 

перспективних інноваційних проектів; 

� запровадити механізми заохочення комерційних банків до активного 

процесу кредитування інноваційних проектів; 

� спростити процедуру отримання патентів та посилити процес охорони 

інтелектуальної власності винахідників; 

� залучити зовнішні джерела фінансування інноваційних процесів; 

� впровадити інформаційно-консультаційне забезпечення інноваційної 

діяльності, трансфер технологій; 

� проводити підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації під-

приємців у сфері інноваційної діяльності, інтелектуальної власності та тран-

сферу технологій; 

� розширити джерела фінансування цільових інноваційних програм 

шляхом створення та розвитку цільових інноваційних та венчурних фондів, 

ефективного використання приватних та іноземних інвестицій;  

� розпочати формування інноваційної психології у юридичних осіб; 

� сприяти розвитку інфраструктури інноваційної діяльності через ство-

рення інформаційних фондів інноваційних проектів, технопарків, бізнес-

інкубаторів, центрів трансферу технологій інжинірингу;  

� запровадити механізм страхування венчурних інвестицій; 

� стимулювати притоку в науку та інновації недержавних коштів, особ-

ливо заощаджень громадян; 

� запровадити механізм надання пільг підприємствам, які впроваджують 

і реалізують інноваційну продукцію; 

� поширити практику надання інноваційним підприємствам кредитів зі 

знижкою кредитної ставки; 

� сприяти створенню та ефективній діяльності науково-дослідних і дос-

лідно-конструкторських центрів та інших інноваційних структур на базі гос-

подарюючих суб’єктів. 
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