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 ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

У статті проаналізовано сучасний стан інноваційного розвитку промислових підприємств України. 
Визначено і систематизовано основні проблеми та напрями підвищення інноваційної активності про-
мислових підприємств. 
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В статье проанализировано современное состояние инновационного развития промышленных пред-
приятий Украины. Определены и систематизированы основные проблемы и направления повышения ин-
новационной активности промышленных предприятий.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационное развитие, промыш-
ленность, инвестиции.

The current stage of Ukrainian industrial enterprises’ innovative development is analyzed in the article. The 
problems and directions of increasing enterprises’ innovative activity are determined.
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Постановка	 проблеми. Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується посиленням 
ринкової конкуренції та стрімким зростанням інноваційної складової у діяльності підприємств. Реаліза
ція інноваційної стратегії висуває особливі вимоги до промисловості, яка є найбільш активним чинником 
науковотехнічного прогресу і розширеного відтворення в цілому.

Незважаючи на те, що перехід вітчизняного виробництва на інноваційний шлях розвитку задекларо
вано ще у 1999 році, інноваційна активність промислових підприємств України є недостатньою, а темпи 
її зростання низькими. Сучасний інституційний склад вітчизняного промислового комплексу не відпо
відає світовим тенденціям конкуренції, глобалізації, посилення постіндустріального вектора розвитку 
суспільства. У ньому майже відсутні потужні національні та транснаціональні компанії, промислово
фінансові групи, технополіси, здатні розробляти нові зразки і виготовляти конкурентоспроможну висо
котехнологічну продукцію. Зареєстровано лише вісім технопарків, не достатня кількість науковотехніч
них центрів, технологічних інкубаторів, венчурних фірм та кластерів.

Аналіз	останній	досліджень	та	публікацій.	Питанням розвитку інноваційної політики та іннова
ційним процесам на виробництві промислових підприємств приділено значну увагу у працях таких ві
тчизняних вчених, як О. Алейнікова, Ж. Говоруха, І. Зятковський, Г. Кульнєва, С. Ковальчук, Л. Федулова, 
Є. Лазарєва, Ю. Шипуліна та інших. Однак постійні зміни інноваційної активності промислових під
приємств України, спричинені фінансовоекономічними кризами початку XXI ст., вимагають подальших 
досліджень у цьому напрямі.

Мета	і	завдання	дослідження.	Дослідження сучасного стану інноваційного розвитку промислових під
приємств України та визначення напрямів підвищення інноваційної активності промислових підприємств.

Виклад	основного	матеріалу.	Промислове виробництво в Україні формує понад 40% ВВП і забез
печує роботою більш ніж 1/4 частину населення України. На розвиток промислових підприємств без
посередньо впливає впровадження інноваційних розробок. Інноваційний розвиток надає підприємству 
можливість отримати значні прибутки, які в процесі розподілу є джерелом формування ВВП та бюджетів 
усіх рівнів. Проте зростання ВВП на основі нових технологій становить лише 0,7%, в той час як серед
ньоєвропейський показник становить 25–35%, а в Китаї сягнув 40% [6, с. 35]. 

Негативний стан в інноваційній сфері, а отже, і невисоку конкурентоспроможність вітчизняної еконо
міки засвідчують і відомі міжнародні інституції. За даними міжнародної школи INSEAD та Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності у 2012 р. у рейтингу з 141 країни за індексом інновації Україна 
займає 63 місце [9, с. 128]. Це доводить те, що за наявності певної інноваційної діяльності вітчизняних 
промислових підприємств вона має обмежений практичний результат.

Важкий фінансовий стан промислових підприємств (близько половини з них є збитковими) унемож
ливлює оновлення основних виробничих фондів, які зношені майже наполовину. Частка застарілого 
устаткування у деяких галузях промисловості становить 60–70%. У промисловості переважають від
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сталі технології, які призводять до високого рівня споживання матеріалів та енергоресурсів, яке у 45 
разів є вищим, ніж у розвинених країнах. Зокрема, устаткування в машинобудуванні, яке традиційно 
покликано бути потужним двигуном інноваційних процесів у всіх галузях національного господарства, 
оновлюється досить повільно. Масштаби застосування ефективних розробок у виробництві вітчизняних 
промислових підприємств є дуже низькими, про що свідчить співвідношення між обсягами витрат на на
уковотехнічну діяльність та використанням результатів цього впровадження, трансформованих в інно
вації, у виробництво: в Україні воно становить лише 1:1,06, в той час як за кордоном таке співвідношення 
становить 1:10 [8].

Інноваційний розвиток вітчизняних підприємств можна оцінити за рівнем впровадження інновацій. 
Динаміку впровадження та реалізації інновацій промисловими підприємствами за період 2000–2012 рр. 
подано в табл. 1.

Частка вітчизняних підприємств, що впроваджували інновації впродовж проаналізованого періоду 
є незначною. Як видно з табл. 1, тенденція щодо зниження інноваційної активності промислових під
приємств простежується починаючи з 2003 р. Так, частка підприємств, що впроваджували інновації, 
скоротилася у 2003 р. до 11,5% (проти 14,6% у попередньому). Відповідно майже втричі зменшилася 
кількість інновацій, які були реалізовані у промисловості. Проте, найменшою була частка інноваційних 
підприємств у 2005 р., коли становила всього 8,2% у загальній кількості промислових підприємств. По
чинаючи з 2010 р., інноваційна активність промислових підприємств починає наростати, і вже у 2012 р. 
частка інноваційних підприємств збільшується до 13,6%, але ще не досягає рівня 2000 р., коли частка 
таких підприємств становила 14,8%.

Таблиця 1
Впровадження інновацій на промислових підприємствах [7]
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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 1482 606 7416 710 5,6
2004 10,0 1727 645 3978 769 5,8
2005 8,2 1808 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
2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8
2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3

Щодо кількості інноваційної продукції, що виводиться промисловими підприємствами на ринок, 
зростання можна було простежити в період з 2005 до 2007 рр., а з 2008 р. відбувається поступове зни
ження її питомої ваги. У 2010–2012 рр. частка реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової 
становила лише 3,3%. Якщо порівняти з економічно розвиненими країнами, то цей показник за останні 
10 років не опускався нижче 20%.

Інноваційна діяльність у промисловості здійснюється хаотично, на окремих підприємствах, які на
магаються відповідати вимогам ринку для забезпечення конкурентоспроможності власної продукції. Зо
крема, найвищу інноваційну активність демонструють галузі промисловості, що орієнтовані на експорт, 
оскільки машинобудування (в середньому за 2007–2012 рр. частка підприємств галузі, що займалися ін
новаційною діяльністю, у загальній кількості промислових підприємств галузі становила 21,6%), хімічна 
та нафтохімічна промисловість (20,4%), металургія (13,9%), а також підприємства з виробництва коксу 
та продуктів нафтоперероблення (33,6%). 
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 Неоднорідною є також інноваційна діяльність регіонів. Так, частка промислових підприємств, що 
займаються інноваційною діяльністю, у 2011 р. становила від 27,6% до 8,2%, при цьому більша за серед
ню у м. Києві, Херсонській, Запорізькій, Одеській, ІваноФранківській, Тернопільській, Чернівецькій та 
Хмельницькій областях. Значно менше інноваційних підприємств у Дніпропетровській, Полтавській та 
Закарпатській областях [7]. 

Про негативні тенденції впровадження інновацій на промислових підприємствах свідчать не тільки 
відносні, а й абсолютні показники (рис. 2). Так, кількість освоєного виробництва інноваційних видів 
продукції у 2003 р. становила 22 847 од., а у 2012 р. – 3403 од., що майже у 7 разів менше. Впродовж 
2008–2010 рр. зменшилася кількість зразків нової техніки, проте вже у 2012 р. було досягнуто найви
щого значення цього показника протягом останнього десятиліття, що становить 942 од. (проти 631 од. 
у 2000 р.). З 2007 р. збільшується кількість нових технологічних процесів. Якщо у 2000 р. цей показник 
становив  1 403 од., то у 2011 збільшився майже удвічі (2 510 од.).

Не вирішеною залишається проблема щодо зниження енергоємності промислового виробництва, яке 
впливає на собівартість продукції. Показники останніх років свідчать про низький рівень виробництва і 
використання маловідходних та ресурсозберігаючих технологій на промислових підприємствах України.

У цілому, починаючи з 2007 р., в промисловому секторі вітчизняної економіки простежується, на 
перший погляд, незрозуміла тенденція, коли, незважаючи на збільшення частки інноваційно активних 
підприємств, має місце зменшення внеску результатів інноваційної діяльності в загальні обсяги реалі
зованої промислової продукції. Проте таку тенденцію не можна вважати повністю негативною. Її поява 
може свідчити про те, що інноваційна продукція останніх років має вищу споживчу цінність і довший 
життєвий цикл. Отже, потреба в оновлені продуктового ряду стає менш актуальною, що безпосередньо 
впливає на кількість нової продукції, яка виводилася підприємствами на ринок у 20082010 рр. [4, с. 30].

Зважаючи на структуру фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств, 
потрібно зазначити, що держава не приділяє цьому питанню належної уваги. Основним джерелом фі
нансування інноваційної діяльності були і залишаються власні кошти підприємств, обсяг яких у 2012 р. 
становив 7,3 млрд грн (63,9% у загальному обсязі фінансування технологічних інновацій). Проте цього 
не достатньо для впровадження радикальних та довготермінових інноваційних проектів. 

Згідно зі статистичними даними, найбільш масштабне скорочення фінансування інноваційної діяль
ності промислових підприємств за період 2000–2012 рр. відбулося у 2009 р. і скоротилося на 33,7% по
рівняно з 2008 р, що пояснюється загальноекономічною кризою. Зменшення фінансування інноваційної 
діяльності підприємств промисловості відбулося за рахунок як власних коштів (на 28,8% у 2009 р. проти 
2008 р.), так і кредитних ресурсів (на 76,7% у 2009 р. проти 2008 р.). Низькі обсяги фінансування інно
ваційної діяльності промислових підприємств у 2010 р. зросли лише на 1,2% проти 2009 р. та станови
ли 8045,5 млн грн. Проте вже у 2011 р. фінансування збільшилось майже вдвічі проти 2010 р. і сягало 
14333,9 млн грн (табл. 2). 

Таблиця 2
Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні [7]

Роки Загальна	сума	ви-
трат

У	тому	числі	за	рахунок	коштів

власних державного	
бюджету

іноземних	 
інвесторів інші	джерела

2000 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217,0
2001 1971,4 1654,0 55,8 58,5 203,1
2002 3013,8 2141,8 45,5 264,1 562,4
2003 3059,8 2148,4 93,0 130,0 688,4
2004 4534,6 3501,5 63,4 112,4 857,3
2005 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2
2006 6160,0 5211,4 114,4 176,2 658,0
2007 10580,9 7999,6 144,8 321,8 2384,7
2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9
2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6
2010 8045,5 4775,2 87,0 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

За даними експертної оцінки, проведеної Державною службою статистики України, основними 
чинниками, які перешкоджають розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств є: нестача 
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власних коштів (80,1% досліджених підприємств), великі витрати на нововведення (55,5%), недостатня 
фінансова підтримка держави (53,7%), високий економічний ризик (41%), недосконалість законодавчої 
бази (40,4%), тривалий термін окупності нововведень (38,7%), відсутність коштів у замовників (33,3%), 
нестача кваліфікованого персоналу (20%), відсутність можливостей для кооперації з іншими підприєм
ствами і науковими організаціями (19,7%), нестача інформації про ринки збуту (17,4%), нестача інфор
мації про нові технології (16,1%) [7].

Беручи до уваги те, що джерелом власних коштів, які спрямовуються на інноваційну діяльність є при
буток, а більшість вітчизняних промислових підприємств працює збитково, зрозумілою стає негативний 
тренд їх інноваційної активності. Ті ж підприємства, що отримують прибуток, не поспішають вкладати його 
в інновації тому, що інноваційна діяльність є більш ризикованою, порівняно з іншими видами діяльності.

Світовий досвід дає змогу побачити, що держава має значний пріоритет в інвестуванні інноваційної 
діяльності, оскільки забезпечує фінансування інновацій з Державного бюджету. Успіх інноваційної ді
яльності у Японії, США, Німеччині, Великій Британії та інших провідних країнах світу забезпечили 
державні пільги [1, с. 56].

 Вирішення проблеми інноваційного розвитку в умовах дефіциту власних фінансових ресурсів мож
ливе лише за умови залучення іноземних інвестицій. У світовому потоці прямих іноземних інвестицій на 
українську економіку припадає лише 1 %. Незначний потік прямих іноземних інвестицій можна поясни
ти тим, що серед європейських країн Україна сприймається як країна з найбільшим ризиком. За оцінкою 
Європейського центру досліджень, ризик інвестицій в Україну становив майже 80% [5]. 

Частка іноземних інвестицій у фінансуванні інноваційної діяльності у 2009 р. становила 20,3% та 
майже 30% вже у 2010 р. У 2011 р. питома вага цього джерела фінансування значно скоротилася і стано
вила лише 0,4% [4, с. 32].

Суттєвим недоліком системи національного регулювання розвитку інноваційної сфери є те, що вона, 
на відміну від законодавства більшості країн світу, не лише не сприяє розширенню джерел фінансування 
інноваційного розвитку, але й протидіє залученню не бюджетних коштів та виключає можливість фор
мування спеціальних, в тому числі відомчих фондів фінансування інноваційних проектів і програм [2, с. 
132–134].

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, до основних напрямів підвищення інноваційної актив
ності промислових підприємств, на наш погляд, варто зарахувати:

– законодавчі зміни щодо системи пільг та стимулів у галузі інноваційної діяльності;
– створення інноваційної інфраструктури на загальнодержавному та регіональному рівні, яка б забез

печувала ефективне використання науковотехнічного потенціалу, підвищення рівня інноваційності та 
конкурентоспроможності підприємств (бізнесінкубатори, технопарки, центри трансферу технологій); 

– розвиток та посилення дії фінансовокредитних інститутів, що забезпечують безперервність фінан
сування інноваційних проектів (венчурні компанії, інноваційні фонди);

– формування сучасної організаційної структури управління за здійсненням інноваційної діяльності 
на загальнодержавному, регіональному рівні та на рівні підприємства;

– використання маркетингових підходів щодо вивчення майбутніх потреб у нових товарах та послугах; 
– підготовка висококваліфікованих працівників та залучення їх в активні галузі для створення нових 

технологій;
– активізація міжнародного наукового та науковотехнічного співробітництва.
Реалізація запропонованих заходів у галузі промислового виробництва дасть змогу значно підвищити 

рівень інноваційної активності вітчизняних промислових підприємств, стабілізувати прискорений про
цес оновлення виробництва, ефективно використовувати внутрішні та залученні зовнішні інвестиції на 
інноваційну діяльність.

Висновки. Проведене дослідження сучасного стану інноваційної діяльності вітчизняних промисло
вих підприємств показало відставання їхнього розвитку порівняно з підприємствами країн з розвину
тою ринковою економікою. Оцінка основних тенденцій розвитку інноваційної діяльності дає можливість 
підсумувати про її згортання, незважаючи на поліпшення економічного становища. Вітчизняні підпри
ємства відчувають суттєву нестачу власних фінансових ресурсів, які потрібні для забезпечення іннова
ційного розвитку, а також існує значна кількість перешкод щодо зовнішніх джерел фінансування. Вихід з 
кризового стану та переорієнтація економіки на сталий розвиток є можливими лише за умови здійснення 
низки значних економічних перетворень та створення нового спектру організаційноекономічних і інсти
туціональних рішень. На рівні держави інноваційна політика має стимулювати інноваційний розвиток 
промислових підприємств та підтримувати впровадження інновацій, що забезпечить розвиток економіки 
країни в цілому. 
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