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У статті розглянуто особливості інноваційної діяльності та процесу впровадження 
інновацій в національній промисловості. Досліджено динаміку індексу конкурентоспро-
можності України серед країн світу. Проаналізовано інноваційну діяльність промислових 
підприємств за 2000–2015 рр. та фактори, які впливають на неї. Розглянуто фактори, 
які перешкоджають здійсненню інноваційної діяльності. Запропоновано шляхи та на-
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Постановка проблеми. Розглядаючи проблему за-
безпечення інноваційного розвитку України, слід за-
значити, що за останні 20 років урядом схвалено ве-
лику кількість постанов та державних програм, спря-
мованих на активізацію інноваційної діяльності підп-
риємств, але більша частина з них так і не була в пов-
ному обсязі реалізована. У зв’язку з євро інтеграцій-
ними процесами в країні проблема активізації іннова-
ційної діяльності промислових підприємств набуває 
особливої актуальності.  

Вченими давно доведено, що без інноваційної орі-
єнтації державної політики, без підвищення іннова-
ційної активності підприємств неможливо досягти 
основної мети економічного регулювання – підви-
щення ефективності та конкурентоспроможності про-
мислового виробництва [1; 2; 6; 9; 10]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тео-
ретичні та практичні дослідження, пов’язані із інно-
ваціями та інноваційною діяльністю, виконували і 
продовжують такі відомі вчені як Шумпетер Й., Геєць 
В. М., Ілляшенко С. М., Фатхутдінов H. А., Гальчин-
ський А. С., Дейнеко Л. В., Павленко І. А., Тарнавсь-
ка Н. П., Федулова Л. І. та інші. Вони створили ваго-
мий внесок у методологію та практичний інструмен-
тарій інноватики. 

Проте сучасний динамічний розвиток інновацій-
них процесів в Україні свідчить про актуальність 
подальших досліджень у напрямку забезпечення ін-
новаційного розвитку економіки країни. 

Метою статті є аналіз сучасного стану і тенденцій 
розвитку інноваційної діяльності промислових підп-

риємств України та узагальнення напрямків та заходів 
щодо підвищення їх інноваційної активності.  

Виклад основного матеріалу. Прогнози різних 
фахівців на основі аналізу виробничих функцій свід-
чать, що науково-технічний прогрес як джерело еко-
номічного зростання в недалекому майбутньому буде 
забезпечувати до 90 % реального збільшення вироб-
ництва (на сьогодні це 65–70 %). Оскільки метою 
інноваційної діяльності є не лише технічна, але й 
ідеологічна модернізація національної економіки, то 
досягнути цього можна лише за рахунок поєднання 
відокремлених ланок «наука» і «виробництво». Лише 
їх тісна взаємодія, рівноправна співпраця дозволить 
виробляти продукцію, надавати послуги, які будуть 
конкурентоспроможними на національному та світо-
вому рівнях [1, с. 245]. Україна, яка входила до "три-
дцятки" країн інтелектуальної еліти,  успадкувала від 
СРСР значний науково-технічний потенціал. За дани-
ми досліджень, на початку  XXI століття рівень осві-
ченості  українців перевищував середній індекс країн 
Східної Європи і СНД.  

Проте, на відміну від розвинутих країн, у яких 
85 % приросту ВВП забезпечує виробництво та екс-
порт наукоємної продукції, в Україні її частка стано-
вить  приблизно 0,06–0,1 % [2].  

Економіка України обтяжена інерцією поперед-

нього екстенсивного розвитку. Згідно рейтингу «Інде-

ксу глобальної конкурентоспроможності 2016–2017 

років» Україна знаходиться на 85 місці зі 138 країн, 

щодо яких проводилися відповідні розрахунки 

(табл.1).  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Таблиця 1 

Індекси конкурентоспроможності України за 2009–2017 роки 
 

Показники 2009-2010 2011-2012 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Загальна кількість країн  

по яким розраховано індекс  

конкурентоспроможності 

133 142 144 140 138 

Загальний рейтинг індексу конкурен-

тоспроможності в Україні, в т. ч: 
82 75 76 79 85 

здатність до інновацій 32 42 82 52 49 

витрати компаній на дослідження  

і розробки 
68 71 66 54 68 

державні закупівлі високотехнологіч-

ної продукції 
85 112 123 98 82 

Джерело: складено авторами за даними [3]. 

 

За даними табл. 1 бачимо, що у 2016–2017 роках 

рейтинг індексу конкурентоспроможності України 

збільшився на 6 пунктів порівняно з 2015–2016 рока-

ми та на 10 пунктів порівняно з 2011–2012 роками, що 

означає погіршення для економіки країни.  

В Україні нараховується 42564 промислових підп-

риємств, що складає 12,4 % від їх загальної кількості. 

У 2015 р. обсяг реалізованої промислової продукції 

становив 1776603,7 млн грн., найбільшу питому вагу 

в її обсязі займала продукція переробної промислово-

сті: постачання електроенергії, газу, пари та кондиці-

йованого повітря (23,9 %); виробництво харчових 

продуктів, напоїв і тютюнових виробів (22,4 %); ме-

талургійне виробництво, виробництво готових мета-

левих виробів (15,7 %); машинобудування (6,5 %) [4]. 

Промисловість відіграє важливу роль в економіці, 

забезпечуючи більшість галузей господарства та на-

селення. За даними Державної служби статистики 

України інноваційною діяльністю в промисловості 

займалися 824 підприємства або 17,3 % та упрова-

дженням інновацій – 723 підприємств рис.1, [5] . 

Але протягом останніх п’ятнадцяти років відсоток 

підприємств, що впроваджують інновації в свою дія-

льність коливається в діапазоні 8–18 %. І хоча з 2010 

року відбувається нарощування інноваційної діяльно-

сті на промислових підприємствах, завдяки впрова-

дженню нових технологічних процесів та освоєнню 

нових видів техніки, однак ситуація на сьогодні зали-

шається незадовільною (табл. 2). 

 
 

Рис. 1. Динаміка інноваційної активності промислових підприємств України у 2000–2015 рр. 
 

Джерело: складено за [4]. 

Незважаючи на те, що з 2014–2015 рр. спостеріга-

ється динаміка до збільшення інноваційної активності 

промислових підприємств, її рівень не досягає навіть 

90-х рр. Станом на 1995 р. питома вага підприємств, 

які займалися інноваціями дорівнювала 25 %, у свою 

чергу в СРСР частка інноваційно-активних підпри-

ємств перевищувала 65 %.  

Поряд із збільшенням інноваційно-активних про-

мислових підприємств, нажаль, показники стану інно-

ваційних процесів та використання їх у економіці в 

Україні залишаються надзвичайно низькими, науково 

– технічні розробки та їх впровадження сьогодні – 

одна з найбільш нерегульованих сфер суспільного 

життя (табл.2). Серед причин такого занепаду інтеле-

ктуального потенціалу слід назвати не тільки недо-

статній рівень фінансування, але й відсутність єдиної 

продуманої державної підтримки інноваційних про-

цесів [10]. 
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Таблиця 2 

Впровадження інновацій на промислових підприємствах 
 

Джерело: складено за даними [4] 

 

Інноваційну активність виробників визначають та-

кі групи факторів: 

1. Зовнішні або загальноекономічні чинники (полі-

тичні, правові, чинники, тенденції інноваційної діяль-

ності в державі, розвиток інноваційної інфраструкту-

ри тощо), які відбивають вплив макросередовища. 

2. Зовнішні регіональні фактори (частка регіону в 

інноваційної діяльності, обсяг і структура інновацій-

них інвестицій регіону, підтримка інновацій регіона-

льними органами влади, інвестиційна привабливість 

регіону тощо). 

3. Внутрішні фактори (галузева приналежність пі-

дприємств, наявність пільг і державної підтримки, 

матеріальних, фінансових, інформаційних та трудо-

вих ресурсів, фінансовий стан і результати діяльності 

виробника тощо). 

Ці фактори тісно пов’язані між собою та форму-

ють інноваційну активність суб’єктів господарювання 

[6]. 

Певне зростання можна було спостерігати з 2005 

по 2011 рік, а починаючи з 2012 р. (окрім 2014 р.), 

відбувається стабільне зниження питомої ваги інно-

ваційної діяльності в загальних обсягах реалізації 

промислової продукції. Причому у 2015 р. питома 

вага реалізованої інноваційної продукції становить 

лише 1,4 %. Слід зазначити що найменший показник 

серед країн ЄС дорівнює 26 % у Португалії, а найбі-

льший у Ірландії 74 %, що більше ніж у 4 рази пере-

вищує показники України. При цьому, головними 

інноваціями на промислових підприємствах є  вироб-

ництво та освоєння інноваційних видів продукції. Але 

найприбутковішим у довгостроковій перспективі є 

створення та впровадження саме технологічних інно-

вацій, що сприяє підвищенню конкурентоспроможно-

сті та можливості виходу на міжнародні ринки. 

Непослідовність української держави у проведенні 

науково-технічної та інноваційної політики та підт-

римці високотехнологічних виробництв призвела до 

вкрай негативних структурних змін в економіці - за-

непаду високотехнологічних підприємств і доміну-

вання низько-технологічних сировинних виробництв. 

Цим зумовлено фактичне згортання інноваційної 

діяльності у промисловості. В Україні з 1991 року 

через непослідовність у проведенні науково-техноло-

гічної та інноваційної політики та її низьку ефектив-

ність закріплюються тенденції до технологічного 

відставання від розвинених країн світу.    

Починаючи з 2000 року в Україні жодного бюдже-

тного року не була виконана визначена Законом Укра-

їни «Про наукову і науково-технічну діяльність» [8] 

норма щодо забезпечення державою бюджетного 

фінансування наукової та науково-технічної діяльнос-

ті у розмірі не менше 1,7 % ВВП України (табл. 3). 

Типова щорічна цифра бюджетних видатків на науку 

становить 0,3–0,5 % ВВП, а сумарно – з усіх джерел – 

1,2–0,89 %, внаслідок чого наука могла відігравати в 

суспільстві переважно соціокультурну функцію.   

Відомо, що економічна функція науки починається 

з обсягів фінансування, більших за 1 % ВВП, для 

України ж, де значна частина ВВП створюється в 

тіньовому секторі, цей показник оцінюється в 1,7 %, а 

в розвинених країнах часто становить 3 % ВВП. 

 

Таблиця 3 

Фінансування наукової та науково-технічної діяльності 

млн. грн. 
 

Рік 
Фінансування за рахунок 

державного бюджету 
ВВП % до ВВП 

2000 7,7 170070 0,005 

2001 55,8 204190 0,03 

2002 45,5 225810 0,02 

2003 93 267344 0,04 

2004 63,4 345113 0,02 

2005 28,1 441452 0,01 

2006 114,4 544153 0,02 

2007 144,8 720731 0,02 

Показник 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Впроваджено нових техно-

логічних процесів 
1403 1808 2043 2510 2188 1576 1743 1217 

у т. ч. маловідходні, ресурсоз-

берігаючі 
430 690 479 517 554 502 447 458 

Освоєно виробництво інновацій-

них видів продукції, найменувань 
15323 3152 2408 3238 3403 3138 3661 3136 

з них нові види техніки 631 657 663 897 942 809 1314 966 

Питома вага реалізованої інно-

ваційної продукції в обсязі про-

мислової, % 

9,4 6,5 3,8 3,8 3,3 3,3 2,5 1,4 
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2008 336,9 948056 0,04 

2009 127 913345 0,01 

2010 87 1082569 0,01 

2011 149,2 1302079 0,01 

2012 224,3 1411238 0,02 

2013 24,7 1454931 0,002 

2014 344,1 1586915 0,02 

2015 55,1 1979458 0,003 

Джерело: складено за даними [4]. 

 

За статистикою на утримання державного апарату 

виділяється 941,7 млн грн., а на наукову та науково-

технічну діяльність тільки 55,1 млн грн., у той же час, 

у США напрями фінансування відрізняються тим, що 

вони роблять пріоритетним саме галузь науки.  

Попередній досвід розвитку промислових підпри-

ємств України свідчить, що їхня інноваційна діяль-

ність здійснюється переважно завдяки власним кош-

там, яких недостатньо навіть для підтримання зви-

чайної діяльності на належному рівні, не кажучи вже 

про інноваційну сферу, що потребує значних почат-

кових вкладень. Саме тому пошук нових підходів до 

фінансування інноваційної діяльності на всіх рівнях 

турбує не лише підприємців і науковців, а й політиків 

та провідних економістів [12]. 

 

Таблиця 4 

Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні 

млн грн. 
 

Рік 

Загальна сума 

витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

власних 

державного  

бюджету 

іноземних  

інвесторів 

інші  

джерела 

2000 
1757,1 1399,3 7,7 133,1 217 

2005 
5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2 

2006 
6160 5211,4 114,4 176,2 658 

2007 
10821 7969,7 144,8 321,8 2384,7 

2008 
11994,2 7264 336,9 115,4 4277,9 

2009 
7949,9 5169,4 127 1512,9 1140,6 

2010 
8045,5 4775,2 87 2411,4 771,9 

2011 
14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2 

2012 
11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6 

2013 
9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 

2014 
7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8 

2015 
13813,7 13427 55,1 58,6 273 

Джерело: складено за даними [4]. 

 

У табл. 4 та на рис. 2 показано, як здійснювалося 

фінансування інноваційної діяльності підприємств. 

Згідно зі статистичною інформацією спостерігаємо 

тенденцію щодо збільшення фінансування інновацій-

ної діяльності в Україні протягом 2000‒2008 рр., 

2010-2011 рр. та 2014‒2015 рр.  

Винятком із позитивної тенденції стали 2009‒2010 

роки та 2014-2014, що є повністю зрозумілим на фоні 

економічної кризи та проведення військових дій на 

території країни. Проте у 2015 фінансування зросло 

на 57 % проти 2014 року і становило 13813,7 млн грн. 

Основним джерелом фінансування інноваційного 

розвитку протягом усього досліджуваного періоду 

були і залишаються власні кошти підприємств, пито-

ма вага яких у 2015 році становила 97,2 % в загально-

му обсязі фінансування, у свою чергу з державного 

бюджету виділялося лише 0,4 %. 
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Рис. 2. Загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності  

в Україні у 2000–20115 роках. 
Джерело: складено за даними [4]. 

 

При цьому слід ураховувати, що, як правило, дер-

жавне фінансування спрямоване на реалізацію проек-

тів, в яких держава є основним замовником, де існує 

реальна загроза національним виробникам через заго-

стрення міжнародної конкуренції, дуже великий сту-

пінь неконтрольованого ризику, комерційну невизна-

ченість (фундаментальні розробки) або значні за об-

сягом витрати (великомасштабні науково-технічні 

проекти національного значення) [9 с. 59]. 

Головний чинник, який повинний сприяти позити-

вним зрушенням в промисловості є іноземні інвести-

ції. Їх частка у фінансуванні інноваційної діяльності 

становила у 2010 році 30 % але на жаль, з 2011 році 

питома вага цього джерела значно зменшується і у 

2015 році становила лише 0,42 %. 

Для успішного впровадження та функціонування 

політики інноваційного розвитку на промислових 

підприємствах України не обхід є реалізація реформи 

інноваційної діяльності. 

Отже, основними факторами, які перешкоджають 

здійсненню інноваційної діяльності,є:    

  неузгодженість законодавства в інноваційній 

сфері насамперед з корпоративним, інвестиційним, 

податковим, соціальним законодавством, невідповід-

ність норм підзаконних актів прогресивним нормам 

чинних законів, що не забезпечує практичне введення 

останніх у дію;  

 непослідовність дій держави щодо підтримки 

суб’єктів інноваційної діяльності;  

 значне зниження інноваційної активності під-

приємств та загальне погіршення інноваційної куль-

тури суспільства;  

 неефективність механізмів правового захисту 

інтелектуальної власності;  

 відсутність належної системи прогнозування 

науково-технологічного та інноваційного розвитку;  

 відсутність можливостей для кооперації з ін-

шими підприємствами і науковими  організаціями ; 

 значні витрати на нововведення ; 

 тривалий термін окупності нововведень ; 

 високий економічний ризик [7].      

Висновки. Для підвищення конкурентоспромож-

ності країни необхідно  впроваджувати та стимулюва-

ти інноваційну діяльність. Завдяки проведеному ана-

лізу стану інноваційної діяльності на промислових 

підприємствах, виявлені проблеми, які гальмують 

економічний розвиток держави. Серед них основними 

є: недостатній обсяг фінансування інноваційної діяль-

ності та відсутність державної підтримки; недоскона-

ла податкова система, яка у свою чергу пригнічує 

мотивацію щодо розробки нових технологій; зростан-

ня зносу обладнання у науці та технологічна база, яка 

потребує модернізації; неузгодженість законодавства 

в інноваційній сфері.  

Отже для того, щоб країна впевнено стала на інно-

ваційний шлях розвитку, необхідно докласти великих 

зусиль у таких напрямках: орієнтації державної політ-

ки на активізацію інноваційної діяльності підпри-

ємств; розвиток освіти і науки як необхідного підґру-

нтя для продукування інноваційних ідей і розробок; 

формування інноваційної інфраструктури як важливої 

складової національної інноваційної системи.  
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В статье рассмотрены особенности инновационной деятельности и процесса внедрения ин-

новаций в национальной промышленности. Исследована динамика индекса конкурентоспособнос-
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INNOVATIVE ACTIVITY OF UKRAINIAN INDUSTRIAL  
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PROSPECTS 
 

The article examines the peculiarities of innovation activity and the implementation process of inno-

vations to national industry. The dynamics of the competitiveness index of Ukraine among the countries 

worldwide is examined. The innovation activity of the industrial plants during 2000–2015 and factors in-

fluencing on it are analyzed. The factors hindering the implementation of innovation activity are consid-

ered. The ways and directions to solve the problem of innovation development of enterprises are pro-

posed. 
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