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Тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні

Резюме

У статті розглянуто тенденції розвитку та впровадження інновацій в Україні та визначені 
фактори, які стримують інноваційний розвиток нашої держави. До основних видів нововведен-
ня на підприємстві можна віднести інновації продукції, технологічних процесів, персоналу та 
управлінської діяльності. Основу інноваційної політики на промислових підприємствах різних 
галузей становлять саме інновації продукту.
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Постановка проблеми. Впровадження у виробництво новітніх досягнень науки 
і техніки набуває особливого значення у сучасній світовій економіці. У період світо-
вої економічної кризи конкурентоспроможними є підприємства та галузі, що активно 
впроваджують та використовують інноваційні технології. Інноваційний розвиток не 
став однією з головних ознак зростання національної економіки. Позитивні тенденції 
хоча й спостерігалися протягом кількох років, але мали переважно тимчасовий харак-
тер і змінювалися протилежними зрушеннями в економіці, що характеризує іннова-
ційні процеси в Україні як нестійкі та позбавлені чітких довгострокових стимулів для 
інноваційної діяльності. 

Багато експертів в Україні вважають, що головною причиною гальмування іннова-
ційного розвитку в країні є дефіцит фінансових ресурсів. Україні останніми роками, 
незважаючи на певні успіхи у стабілізації макроекономічних показників, не вдається 
домогтися відчутних результатів в експорті інноваційної продукції та створенні спри-
ятливих умов для інноваційної діяльності вітчизняних виробників. 

В умовах економічної кризи повинна бути розроблена моделі економічного роз-
витку, яка забезпечувала б національну конкурентоспроможність і орієнтувала б на-
ціональну економіку на довготермінове зростання. Цією моделлю може стати модель 
інноваційного розвитку, яка є фундаментом, що визначає економічну силу країни та  
її перспективи на світовому ринку.

Аналіз основних досліджень та публікацій. Питанням інноваційної діяльності та 
її розвитку присвячені дослідження низки відомих вітчизняних учених-економістів:  
В. Александрової, Ю. Бажала, Б. Андрушків, П. Беленького, В. Власової, О. Водачкової, 
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В. Геєця, П. Гаврилко, Н. Гончарової, М. Долішнього, С. Ільєнкової, Н. Краснокутської, 
Я. Крупки, О. Кузьміна, Б. Литвина, О. Лапко, Б. Патона, І. Підкамінний, А. Савченка, 
А. Савчука, В. Терехова, П. Хавранека, М. Чумаченка, А. Чухна та ін. Проте окремі 
проблемні аспекти тенденцій розвитку інноваційної діяльності в Україні залишаються 
невирішеними і потребують подальших наукових пошуків.

Невірішена раніше частина загальної проблеми. Мета роботи полягає у дослі-
дженні тенденцій розвитку та впровадження інновацій в Україні й у визначенні факто-
рів, які стримують інноваційний розвиток нашої держави. 

Виклад основного матеріалу. До основних видів нововведення на підприємстві 
можна віднести інновації продукції; технологічних процесів; персоналу; управлін-
ської діяльності. Основу інноваційної політики на промислових підприємствах різ-
них галузей становлять саме інновації продукту. Вони є вирішальними з точки зору 
призначення підприємства – забезпечувати певні потреби суспільства. Але необхідно 
враховувати при цьому зв’язок з іншими видами інноваційної діяльності, бо продук-
тові інновації спричиняють нововведення технологічні, персоналу та управлінської 
діяльності. Останні, у свою чергу, забезпечують успішну та ефективну реалізацію 
продуктових інновацій.

Інновації продукції можуть розглядатись з погляду:
 - нового використання вже відомого продукту;
 - зміни зовнішнього вигляду вже відомого продукту;
 - фундаментальної зміни вже відомого продукту (поліпшення певних характеристик, 

підвищення якості, зниження витрат виробництва в результаті використання нових 
матеріалів або нових технологічних засобів);

 - винаходу справді нового продукту.
У свою чергу, кожний новий продукт може характеризуватися:

 - наявністю в нього нових технічних рішень, їх значущістю (науково-технічний ас-
пект);

 - впливом на ринок, тобто ринковою новизною (економічний аспект).
Якщо нова модель продукту краще існуючої за техніко-економічними характерис-

тиками (за рахунок застосування нових наукових рекомендацій, винаходів і технічних 
рішень) і витрати на її освоєння невеликі, а ринкова новизна в продукті відсутня, то 
його впровадження навряд чи забезпечить прибуток виробнику. Разом з тим ринкова 
новизна продукту може бути досягнута і без науково-технічних рішень – завдяки змі-
нам у зовнішньому вигляді, розмірі, формах і т. ін. Таким чином, рішення про випуск 
нового товару є складним і ризиковим. Рівень ризику залежатиме від таких чинників 
[3, c. 356]:
 - ступеня оригінальності та складності концепції, яка визначає сприйнятливість рин-

ку і втрати переходу для користувача (ринковий ризик);
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 - рівня технічного здійснення нововведення (технологічний ризик);
 - ступеня знайомства самої фірми (підприємства) з технологією, інновацією та рин-

ком (стратегічний ризик).
 - Зменшити ризик допомагають знання про принципи інновацій [5]:
 - інновація може бути заснована на довгостроковому цільовому і стратегічному пла-

нуванні;
 - розмір, структура і фінансові можливості підприємства повинні сприяти здійснен-

ню інноваційних процесів;
 - підприємство повинно мати достатній запас «ноу-хау» та відповідні технології для 

цільових ринків;
 - повинен бути постійний обмін інформацією з споживачами і експертами для своє-

часного визначення нових потреб;
 - нові для підприємства товари повинні відрізнятися від конкуруючих;
 - інновації, джерелом яких був ринок, більш успішні, ніж отримані в результаті на-

уково-технічних досліджень.
В загальному випадку реалізація стратегічних інноваційних задач фірми може пе-

редбачати досягнення таких цілей:
 - зниження витрат виробництва;
 - покращення конкурентних позицій;
 - покращення якості продукції чи послуг;
 - створення нових можливостей для акумуляції засобів з метою виходу на нові ринки 

з традиційним або новим товаром.
Слід зауважити, що рівень ризику, який пов’язаний з технологічною інновацією, 

залежить також від джерела ідеї нового товару. Як свідчать численні європейські  
й американські дослідження, нововведення, які базуються на безпосередньому аналізі 
потреб, є успішнішими й ефективнішими.

Упродовж 2012-2014 рр. питома вага інноваційно активних підприємств становила 
14,6%. Із загальної кількості обстежених підприємств 6,0% займалися технологічними 
інноваціями (продуктові та/або процесові), 5,1% – нетехнологічними (організаційні 
та/або маркетингові), 3,5% – технологічними і нетехнологічними інноваціями. 

За даними обстеження 2012-2014 рр., найвищий рівень інноваційної активності 
спостерігався серед підприємств переробної промисловості (19,5%). Більшість інно-
ваційно активних промислових підприємств запроваджували технологічні інновації. 

Як свідчить статистика, багато підприємств не використовує інноваційні розробки 
через низку факторів, які стримують інноваційну діяльність, особливо під час фінан-
сової кризи. Країни з розвиненою ринковою економікою знайшли вихід з кризового 
стану. Вони впровадили зміни у законодавстві, організаційній та фінансовій сфері під-
приємств, що стимулюють активізацію інноваційної діяльності. Аналіз такого зару-
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біжного досвіду та його подальше врахування українськими підприємствами дасть 
змогу реалізовувати конкурентоспроможну продукцію. 

Таблиця 1
Розподіл підприємств за типами інновацій та кількістю працюючих

(відсотків)  

Специфікація

Обстежені 
підпри-
ємства, 
усього

З них 
інновацій-
но активні

У тому числі запроваджували

технологіч-
ні інновації

технологіч-
ні та нетех-
нологічні 
інновації

нетехноло-
гічні інно-

вації

Усього 100,0 14,6 6,0 3,5 5,1
у т.ч. з кількістю працюючих
до 49 осіб 100,0 11,3 4,0 2,3 5,0
50–249 осіб 100,0 19,7 9,6 4,8 5,3
250 осіб і більше 100,0 38,8 18,1 14,8 5,9

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та части-
ни зони проведення антитерористичної операції. 

У 2014 р. інноваційною діяльністю у промисловості займалися 1609 підприємств, 
або 16,1% обстежених промислових підприємств.

На інновації підприємства витратили 7,7 млрд.грн., у тому числі на придбання ма-
шин, обладнання та програмного забезпечення – 5,1 млрд.грн. (або 66,5% загального 
обсягу інноваційних витрат), на внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки – 
1,7 млрд.грн. (22,8%), на придбання інших зовнішніх знань (придбання нових техно-
логій) – 47,2 млн.грн. (0,6%), інші витрати становили 0,8 млрд.грн. (10,1%). 

Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються власні кошти 
підприємств – 6540,3 млн.грн. Обсяг коштів державного і місцевих бюджетів стано-
вив 349,8 млн.грн., вітчизняних та іноземних інвесторів – 146,9 млн.грн., кредитів –  
561,1 млн.грн. 

Упровадження інновацій у 2014 р. (табл. 3) здійснювали три чверті інноваційно 
активних промислових підприємств (1208). Упроваджували інноваційні види продук-
ції 600 підприємств, кількість таких видів становила 3661 найменування, з них 1314 
– машини, устатковання, апарати, прилади. Нові технологічні процеси запровадили 
614 підприємств. Кількість процесів становила 1743, з них маловідходних, ресурсоз-
берігаючих – 447. 

У 2014 р. 905 підприємств реалізували інноваційну продукцію на 25,7 млрд.грн., 
або 2,5% загального обсягу реалізованої промислової продукції. Реалізацію продукції 
за межі України здійснювали 295 підприємств, обсяг якої становив 7,5 млрд.грн.
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Таблиця 2
Розподіл підприємств у 2012-2014 рр. за типами інновацій та видами 
економічної діяльності 

(відсотків)    

Специфікація

Обстежені 
підпри-
ємства, 
усього

З них 
інновацій-
но активні

У тому числі запроваджували

технологіч-
ні інновації

технологіч-
ні та нетех-
нологічні 
інновації

нетехноло-
гічні інно-

вації

Усього 100,0 14,6 6,0 3,5 5,1
Добувна промисловість і роз-
роблення кар’єрів 100,0 11,9 7,3 1,9 2,7
Переробна промисловість 100,0 19,5 9,3 5,4 4,8
Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 
повітря 100,0 18,6 12,6 3,0 3,0
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 100,0 10,2 6,4 1,3 2,5
Оптова торгівля, крім торгівлі 
автотранспортними засобами 
та мотоциклами 100,0 11,2 2,1 2,0 7,1
Транспорт, складське госпо-
дарство, поштова та кур’єрська 
діяльність 100,0 7,3 2,9 1,5 2,9
Інформація та телекомунікації, 
крім виробництва кіно- та ві-
деофільмів, телевізійних про-
грам, видання звукозаписів, ді-
яльності у сфері радіомовлення 
та телевізійного мовлення 100,0 16,3 5,2 5,4 5,7
Діяльність у сферах архітек-
тури та інжинірингу; технічні 
випробування та дослідження 100,0 12,8 5,3 2,9 4,6

Майже кожне четверте підприємство реалізовувало продукцію, що була новою для 
ринку. Обсяг такої продукції становив 7,1 млрд.грн., майже її половину (40%) 85 під-
приємств поставили на експорт. Значна кількість підприємств (787) реалізовувала про-
дукцію, яка була новою виключно для підприємства. Її обсяг становив 18,6 млрд.грн., 
чверть якої (25,6%) 238 підприємств реалізували за межі України.

Стратегія інноваційного розвитку України має стати тією основою, яка дасть 
змогу забезпечити вдосконалення системи генерації знань, формування цілісної 
інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій, підвищення ефек-
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тивності управління інтелектуальною власністю, стимулювання попиту на інно-
вації. Однак у практиці України інноваційний розвиток не став однією з головних 
характеристик зростання її економіки. Протягом кількох років спостерігались по-
зитивні тенденції, але вони мали переважно тимчасовий характер і змінювалися 
слабкими зрушеннями в економіці (табл. 4). Це свідчить про те, що інноваційні 
процеси в Україні є нестійкими та позбавлені чітких довготермінових стимулів для 
інноваційної діяльності.

Таблиця 3
Упровадження інновацій на промислових підприємствах

(од)   

Специфікація 2014 рік

Упроваджено
кількість найменувань інноваційних видів продукції 3 661
 з неї машин, устатковання, приладів, апаратів тощо 1 314
кількість нових технологічних процесів 1 743
 з них маловідходних, ресурсозберігаючих 447
Придбано нових технологій 543

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та части-
ни зони проведення антитерористичної операції.

В результаті проведеного дослідження зрозуміло, що існує ряд факторів, які галь-
мують розвиток інноваційної діяльності підприємств. Серед основних проблем можна 
виділити відсутність державної підтримки, незадовільна податкова система та, як ре-
зультат, відсутність мотивації щодо вдосконалення нових технологій, значна зноше-
ність обладнання та застаріла матеріально-технічна база, дефіцит фінансових ресурсів 
і слабкий розвиток інфраструктури трансферу технологій. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Для вирішення проблем, 
можна запропонувати наступне: 
 - вдосконалити нормативно-правову базу державного регулювання та стимулювання 

інноваційної сфери; 
 - збільшувати обсяги фінансового забезпечення інноваційної діяльності, наукових 

розробок; 
 - створити ефективну самостійну національну інноваційну систему, яка діяла б за 

ринковими принципами та інтегрувалася у наукову сферу; 
 - створити умови для формування інфраструктури, що здійснювала б фінансовий, 

інформаційний, маркетинговий та інші види підтримки інноваційних процесів.
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Лише при умові підтримки держави, можна прискорити тенденції розвитку інно-
вацій в Україні. При великій кількості перешкоджаючих факторів, інновації в Україні 
розвиваються, але лише за рахунок підприємств-лідерів на ринку. 

Таблиця 4
Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2014 році за регіонами    

Специфікація

Кількість 
інноваційно активних підприємств

Обсяг
реалізованої інноваційної продукції

усього,
од

у % до загальної 
кількості про-

мислових підпри-
ємств

усього,
млн.грн.

у % до загального 
обсягу реалізова-
ної промислової 

продукції
Україна 1 609 16,1 25 669,0 2,5
Вінницька 46 14,2 664,1 2,3
Волинська 30 10,8 316,6 2,5
Дніпропетровська 109 13,4 1 563,1 0,7
Донецька2 45 14,6 1 018,0 1,7
Житомирська 48 12,5 255,2 1,4
Закарпатська 16 6,0 837,6 8,4
Запорізька 108 22,9 1 530,0 1,7
Івано-Франківська 99 22,8 883,2 3,8
Київська 66 11,6 897,4 2,2
Кіровоградська 49 17,3 504,4 2,9
Луганська1 16 12,2 38,0 0,2
Львівська 129 16,4 731,9 2,1
Миколаївська 67 19,9 363,8 1,5
Одеська 67 16,8 698,7 2,4
Полтавська 33 8,0 6 519,5 8,9
Рівненська 45 14,9 134,6 0,8
Сумська 46 17,6 2 610,7 10,4
Тернопільська 36 14,9 133,4 1,7
Харківська 191 22,4 2 609,8 3,8
Херсонська 54 24,2 657,8 5,4
Хмельницька 38 11,0 162,8 0,9
Черкаська 37 10,6 556,3 1,6
Чернівецька 34 15,6 81,7 2,0
Чернігівська 32 13,1 151,7 1,0
м.Київ 168 21,7 1 748,6 2,0

 1 Дані можуть бути уточнені.
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Tendencje rozwoju działalności innowacyjnej na Ukrainie

Streszczenie

W artykule omówiono tendencje rozwoju i wdrażania innowacji na Ukrainie oraz określono czyn-
niki hamujące innowacyjny rozwój państwa. Do podstawowych rodzajów innowacji w przedsiębior-
stwie można zaliczyć innowacje w sferze produktów, procesów technologicznych, personelu i za-
rządzania. Podstawę polityki innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych stanowią właśnie 
innowacje produktowe.

Słowa kluczowe: innowacja, działalność marketingowa, przedsiębiorstwo, gospodarka narodowa.

Kody JEL: O30, M20

Trends in the Development of Innovative Activities in Ukraine

Summary

The article examines trends and innovation in Ukraine and the factors that hinder the innovative 
development of our country. The main types of innovation at the enterprise include product, techno-
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logical process, staff, and management innovations. Product innovation is the basis of the innovation 
policy at industrial enterprises of different branches.

Key words: innovation, marketing activity, enterprise, national economy.

JEL codes: O30, M20

Тенденции в развитии инновационной деятельности в Украине

Резюме

В статье рассмотрены тенденции развития и внедрения инноваций в Украине и определены 
факторы, сдерживающие инновационное развитие нашего государства. К основным видам но-
вовведения на предприятии можно отнести инновации продукции, в области технологических 
процессов, персонала и управленческой деятельности. Основу инновационной политики на 
промышленных предприятиях различных отраслей составляют именно инновации продукта.

Ключевые слова: инновация, маркетинговая деятельность, предприятие, национальная эко-
номика.

Коды JEL: O30, M20
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