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Постановка проблеми. Україна є однією з 
найбільш промислово розвиненою країною, яка 
має один із найбільших у Європі структурно роз-
галужений промисловий комплекс. Промислово 
виробничий потенціал України є одним із фун-
даментальних системних елементів національної 
економічної системи та суспільства загалом. Ак-
туальність роботи полягає в дослідженні сучасно-
го стану промисловості в період фінансової кри-
зи, оскільки промисловість не тільки лежить в 
основі відтворювального циклу національної еко-
номіки, є базисом, на який спирається діяльність 
решти секторів економіки: сільського господар-
ства, енергетики, будівництва, торгівлі, фінансо-
вої діяльності, сфери послуг тощо, а й є рушієм 
соціально-економічного розвитку країни. 

Головною метою стратегічного розвитку ук-
раїнських підприємств є посилення конкурент-
них позицій на ринку у післякризовий період. 
Потреба підвищення конкурентоспроможності та 
виходу промислових підприємств із кризового 
стану вимагає формування такого типу розвитку 
економіки, який забезпечить її ефективне функ-
ціонування та зростання у майбутньому. Досвід 
розвинених країн показує, що таким типом роз-
витку є інноваційний. Економічний розвиток 
економіки країни залежить від рівня інновацій-
ної діяльності кожного підприємства. Впрова-
дження інновацій є головним рушійним чинни-
ком забезпечення ефективної діяльності як окре-
мих підприємств, так і економіки країни в ціло-
му. Промислові підприємства світу підвищують 
свою конкурентоспроможність за рахунок інно-
вацій та інвестицій, які призводять до зростання 
прибутку, а отже, і до отримання конкурентних 
переваг. Тому метою дослідження є аналіз сучас-
ного стану промисловості та впровадження інно-
вацій, виділення методів зупинення негативних 
тенденцій інноваційного розвитку підприємств 
України шляхом розробки комплексних стратегій 

розвитку з використанням ефективних форм 
інвестування промисловості. 

Аналіз останніх публікацій. Дослідженню те-
оретичних і практичних питань різних аспектів 
організації та управління інвестиційними та інно-
ваційними процесами присвячено значну кіль-
кість досліджень вітчизняних та закордонних 
вчених, таких як: В. Александрова, І. Бланк, 
Є. Бойко, Б. Буркинський, Н. Бутко, В. Геєць, 
В. Гриньова, В. Захарченко, М. Крупка, О. Кузьмін, 
О. Лапко, А. Мертенс, В. Савчук, Н. Чухрай, 
С. Харічков, І. Ансофф, І. Балабанов, М. Бенди-
ков, П. Віленський, П. Дойль, С. Ільєнкова, 
В. Ковальов, О. Коробейников, В. Коссов, А. Три-
філова, В. Шеремет, Й. Шумпетер та ін. 

Метою статті є — дослідження інноваційної 
діяльності промислових підприємств, виявити 
основні проблеми та запропонувати шляхи акти-
візації інновацій. 

Виклад основного матеріалу. До основних пе-
редумов успішного розвитку промислового по-
тенціалу України належать: вигідне географічне 
положення, розвинута транспортна мережа, мас-
штабна виробнича база, висококваліфіковані кад-
ри з високим рівнем освіти і практичним досві-
дом роботи, наявність інвестиційної спромож-
ності галузей промислового комплексу, мож-
ливість застосування на промислових підприєм-
ствах високих технологій, хоча світова фінансова 
криза не оминула промисловий комплекс. 

Якщо розглянути становище промисловості 
за галузями, то станом на січень 2010 року скла-
лася така ситуація: 

— у добувній промисловості індекс продукції 
становив 103,7 %; 

— у переробній промисловості порівняно з 
січнем 2009 р. приріст продукції становив 13,5 %; 

— на підприємствах із виробництва харчових 
продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс 
промислової продукції становив 102,9 %; 
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— у легкій промисловості індекс продукції 
становив 107,8 %; 

— в обробленні деревини та виробництві 
виробів із деревини випуск продукції збільшився 
на 8,7 %, у целюлозно-паперовому виробництві 
та поліграфічній діяльності — на 2,5 %; 

— на підприємствах із виробництва коксу та 
продуктів нафтоперероблення за 2010 р. індекс 
промислової продукції становив 99,9 %; 

— у хімічній та нафтохімічній промисловості 
випуск продукції збільшився на 21,5 %; 

— на підприємствах з виробництва іншої 
неметалевої мінеральної продукції індекс про-
мислового виробництва становив 88,9 %; 

— у металургійному виробництві та вироб-
ництві готових металевих виробів випуск промис-
лової продукції порівняно з січнем 2009 р. 
збільшився на 12,3 %; 

— на підприємствах машинобудування приріст 
обсягів виробництва продукції становив 34,5 %; 

— у виробництві та розподіленні електро-
енергії обсяги виробництва продукції збільши-
лися на 9,8 % [1]. 

Здійснений аналіз показав те, що у 2010 року 
в порівнянні з січнем 2009 року відбулися пози-
тивні зміни в промисловості, в таких галузях, як 
машинобудівна, металургійна, хімічна та нафто-
хімічна, а щодо добувної та обробної промисло-
вості, то тут структурних змін не відбулося. Хоча 
зміни не досить значні, але це є початком щодо 
виходу із фінансової кризи в промисловому сек-
торі економіки України. 

Таким чином, підсумки економічного роз-
витку дають підстави стверджувати, що еконо-
міка України входить до стадії стагнації. В той 
час як традиційні чинники економічного зрос-
тання, які спиралися переважно на мобілізацію 
ресурсів, нагромаджених за тривалий період еко-
номічного спаду, практично вичерпано, належ-
них зрушень у структурі економічної системи, 
які перевели б національну економіку в режим 
зростання, яке ґрунтується на інвестиційно-
інноваційному творенні нових ресурсів, поки що 
не відбулося. Враховуючи це, нагальною постає 
проблема модернізації української економіки з 
метою підвищення технологічного рівня експор-
ту та якісних характеристик вітчизняної про-
дукції, яка постачається на внутрішній ринок, 
що необхідно для забезпечення конкуренції з 
імпортованими товарами не тільки за ціновими, 
але й за якісними характеристиками. Саме на 
виконання цього стратегічного завдання має 
бути спрямована інноваційна політика України. 

Не можна також ігнорувати широко обгово-
рювану фахівцями проблему наростання техно-
генних загроз через вичерпання резерву служби 
обладнання та будівель, а також усвідомлення 
того, що навіть збереження існуючого «status quo» 
на світових ринках для України вже є проблема-

тичним. Сировинна модель розвитку та включен-
ня у світогосподарські відносини практично поз-
бавлена майбутнього. Адже в умовах «нової еко-
номіки» кардинальним чином змінюється саме 
поняття категорії «сировина». Відповідно змі-
нюється й роль країн, економіка яких має пере-
важно сировинну спрямованість. Конкуренція 
між країнами — «сировинними придатками» про-
відних економік зростатиме [2]. 

Процеси економічної трансформації Україна 
почала, маючи в цілому розгалужену сферу дослі-
джень та розробок, значний досвід освоєння інно-
вацій, особливо у сфері енергетики та електрифі-
кації, виробництві ряду видів озброєнь, деяких 
інших галузях. Разом з тим технічний рівень базо-
вих галузей виробництва — вугільної, чорної ме-
талургії, харчової, багатьох галузей машинобуду-
вання (наприклад, сільськогосподарського, вироб-
ництва устаткування для харчової промисловості, 
шляхово-транспортного устаткування, приладобу-
дування, медичної техніки) — застарів. Виробниц-
тво в цілому характеризувалося високою енерго-
та матеріалоємністю, значним застосуванням руч-
ної праці. Дедалі помітнішим ставало відставання 
України у застосуванні ефективних інформаційних 
технологій, у тому числі в сфері досліджень та 
розробок, автоматизації виробництва та управ-
ління. Низькою була ефективність використання 
результатів науково-технічного пошуку, що зумов-
лювалося загальною орієнтацією економічного 
розвитку на екстенсивний тип відтворення, дирек-
тивністю планування, обмеженим доступом галу-
зей загального призначення до інноваційних ре-
зультатів, недосконалістю критеріїв ефективності 
економічного розвитку, обмеженістю фінансових 
ресурсів та відсутністю налагоджених і постійно 
діючих механізмів їхньої концентрації на іннова-
ційних пріоритетах. Тому питання подальшого 
інноваційного розвитку, прискорення науково-тех-
нічного прогресу є для України надзвичайно ак-
туальне протягом всього періоду її незалежності, а 
особливо сьогодні. 

Частка вітчизняних підприємств, що впро-
ваджували нововведення, є незначною. Питома 
вага реалізованої інноваційної продукції в загаль-
ному обсязі промислової упродовж 2005–2009 рр. 
не перевищує 12 % [3]. Негативним є й скорочен-
ня питомої ваги підприємств, що впроваджували 
інновації упродовж проаналізованого періоду. 
Зростання маловідходних та ресурсозберігаючих 
виробництв забезпечує зниження собівартості 
продукції і, як наслідок, сприяє підвищенню 
конкурентоспроможності вітчизняних промисло-
вих підприємств як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках. Україна має потужний на-
уковий потенціал, однак кризові явища призве-
ли до втрати попиту на наукову продукцію на 
внутрішньому ринку, що пояснюється падінням 
загального рівня інвестицій, зростанням взаєм-
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ної заборгованості і переорієнтацією економічної 
діяльності з реального сектора в сектор швидкої 
віддачі інвестованого капіталу. Сьогодні понад 
90 % продукції, що виробляється в Україні, не має 
відповідного науково-технічного забезпечення. 
На світовому ринку інновацій частка вітчизняної 
наукомісткої продукції складає лише 0,1 % [4]. 

Інтеграція у світовий економічний простір 
вимагає зростання питомої ваги інноваційної про-
дукції та збільшення обсягів наданих високотехно-
логічних послуг практично в усіх галузях та підпри-
ємствах. Відтак виробництво конкурентоспромож-
ної продукції та інноваційну діяльність на сучасно-
му етапі розвитку суспільства варто розглядати як 
органічно взаємопов’язані складові елементи єди-
ного процесу, а безпосереднє виробництво — як 
процес створення якісно нових інноваційних то-
варів, що користуються попитом на ринку. 

Важко позитивно оцінити і процеси, що 
відбуваються у виробничо-технологічній сфері 
діяльності промислових підприємств. Частка за-
старілого устаткування в окремих галузях промис-
ловості становить 60–70 % [5]. Вітчизняне маши-
нобудування не забезпечує належних темпів 
оновлення основних засобів. У промисловості 
домінують відсталі технології, що призводить до 
невиправдано високого споживання матеріалів та 
енергоресурсів, яке є у 4–5 разів вищим, ніж у 
європейських країнах. Зокрема, вкрай повільно 
оновлюється устаткування у машинобудуванні, 
яке традиційно покликано бути потужним дви-
гуном інноваційних процесів в усіх галузях націо-
нального господарства. Масштаби впровадження 
ефективних розробок у виробництво вітчизняни-

ми підприємствами є досить низькі, про що свід-
чить співвідношення між обсягами витрат на 
науково-технічну діяльність та впровадження ре-
зультатів цього впровадження, трансформованих 
в інновації, у виробництво, яке в Україні складає 
лише 1:1,06, тоді як, за зарубіжними даними, таке 
співвідношення сягає не менше, ніж 1:10 [6]. 

Вихід з кризового стану та переорієнтація еко-
номіки на сталий розвиток можливі лише за умови 
широкомасштабної реалізації інноваційних про-
ектів. Основним джерелом фінансування іннова-
ційного розвитку в 2005–2009 рр. були власні кош-
ти підприємств, питома вага яких у 2009 р. склада-
ла 65,02 % у загальному обсязі фінансування тех-
нологічних інновацій [7]. Зважаючи на те, що дже-
релом власних коштів підприємств, спрямовання на 
інноваційну діяльність, є прибуток, стає зрозумілою 
причина низького рівня інноваційної активності. 
Більшість підприємств працює збитково, а ті, що 
отримують прибуток, не поспішають ним ризику-
вати, адже інноваціям притаманний високий рівень 
ризику. Саме тому для розвитку інноваційної діяль-
ності слід активно розвивати банківський сектор 
у частині залучення цільових інвестицій, вигідно-
го вкладення вільних фінансових коштів під-
приємств, фінансування перспективних науково-
технічних досягнень. Частка банківського сектора 
у фінансуванні інновацій є занадто низькою. З 
таблиці 1, видно що питома вага підприємств, які 
впроваджують інновації, у 2009 склала лише 
10,7 %, і цей показник має негативну тенденцію 
до зниження. Питома вага інноваційної продук-
ція у загальному обсязі реалізованої промислової 
продукції у 2010 році склала 4,8 % [8]. 

Таблиця 1 
Впровадження інновацій на промислових підприємствах 

Джерело: Державний комітет статистики України [9]. 

Аналіз обсягів і джерел інвестиційного забез-
печення інноваційної діяльності підтверджує за-
гальну спрямованість тенденцій у процесі фінан-
сування інновацій в Україні та показує, що на тлі 
позитивної динаміки зростання загального обся-
гу інвестування за останні роки відбулися істотні 
зміни в структурі джерел коштів. Неоднорідний 
характер надання коштів на інноваційну діяль-
ність промислових підприємств з різних джерел, 

хоча можна виділити три основні — власні кош-
ти підприємств, кошти іноземних інвесторів та 
кредити банків. Вищою ланкою в ланцюжку інно-
ваційної стратегії могло б стати створення спе-
ціалізованого інноваційного банку, який з біль-
шою ефективністю забезпечував би виконання 
програм науково-технічного і соціально-еконо-
мічного розвитку промислових компаній, одер-
жання прибутку від реалізації цих програм. Не 
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поспішають із фінансуванням інновацій іноземні 
інвестори. 

Основними причинами, що стримують іно-
земних інвесторів, крім високого рівня іннова-
ційного ризику, є: 

— нестабільне законодавство; 
— низький рівень захисту зі сторони держа-

ви та місцевих органів самоврядування; 
— економічна криза; 
— політична нестабільність. 
Інноваційна діяльність — процес, спрямова-

ний на реалізацію результатів закінчених науко-
вих досліджень і розробок або інших науково-
технічних досягнень у новий або вдосконалений 
продукт, що реалізується на ринку, у новий або 
вдосконалений технологічний процес, що вико-
ристовується у практичній діяльності, а також у 
пов’язані з цим додаткові наукові дослідження і 
розробки [10]. При цьому слід враховувати, що 
інноваційна діяльність означає весь, без винятків, 
інноваційний процес, починаючи з появи науко-
во-технічної ідеї і завершуючи розповсюдженням 
(дифузією) продукту. 

Інноваційний процес у сучасному розумінні 
не обмежується першою появою на ринку ново-
го продукту, послуги або доведенням до проект-
ної потужності нової технології. По мірі розпов-
сюдження інновація вдосконалюється, стає більш 
ефективною, набуває раніше не відомих спожив-
чих властивостей. Це відкриває для неї нові сфе-
ри застосування, ринки, нових споживачів. Су-
купний суспільний результат інновації є позитив-
ним саме завдяки механізму дифузії інновацій. 
Інновація внаслідок свого комплексного розгор-
тання утворює нову технолого-соціально-еконо-
мічну підсистему суспільства, яка складається з: 

— галузей, які здійснюють інновацію; 
— галузей, які поширюють нову технологію 

та поглиблюють її економічні переваги; 
— галузей, що виникають у «шлейфі» розвит-

ку нового технологічного стилю. 
Критична важливість дифузії інновацій обу-

мовлює тісний взаємозв’язок між науково-техніч-
ною, виробничою та інвестиційною діяльністю та 
свідчить про необхідність розгляду не лише інно-
вації як окремого техніко-організаційного акту, а 
комплексу дій суб’єктів господарювання та складо-
вих національної інноваційної інфраструктури, 
який набуває вигляду інноваційного процесу. Отже, 
наступний принципово важливий висновок поля-
гає в тому, що досягнення синергетичного ефекту 
інновації вимагає значно більшого обсягу контрак-
тних взаємовідносин та сукупних інвестицій, ніж 
потрібно, щоб отримати локальний економічний 
ефект від звичайного капіталовкладення. 

Практично інновація являє собою зміну тех-
нології виробництва, яка безпосередньо впливає 
на продуктивність факторів виробництва та 
спосіб їхнього поєднання, а отже, забезпечує 

видозміну виробничої функції. За визначенням, 
інновація в соціально-економічній системі є спо-
собом якісно більш ефективного використання 
ресурсів. Отже, навіть за збереження наявної 
диспозиції факторів виробництва відбувається 
збільшення обсягів виробництва. У більш загаль-
ному вигляді інноваційна інвестиція є «ресурсо-
ощадним» вкладенням, яке забезпечує значно 
більшу за середню за економікою економічну 
віддачу (зрозуміло, з відповідним підвищенням 
рівня підприємницького ризику). 

Для розвитку і стимулювання інноваційної 
діяльності необхідно в законодавчому порядку пе-
редбачити залучення коштів на розвиток центра-
лізованої, регіональних та відомчих інноваційних 
інфраструктур (створення Державного інноваційно-
го фонду, фінансово-кредитних компаній, венчур-
них фондів і т. д.). Інфраструктура інноваційного 
процесу в рамках підприємств, наукових установ і 
інших суб’єктів повинна забезпечувати проходжен-
ня інновації всіх етапів інноваційного циклу від 
розробки до впровадження. З метою забезпечення 
оперативної концентрації трудових, матеріальних, 
фінансових ресурсів в оптимальному напрямку 
структура елементів інноваційної інфраструктури 
повинна базуватися на великій кількості бізнес-
інкубаторів, технопарків, технополісів [11]. 

Необхідно якісно по-новому формувати і 
забезпечувати ефективну реалізацію державної 
інноваційної політики, включаючи системи інно-
ваційних програм, які забезпечать у найкоротші 
терміни суттєве соціально-економічне зростання 
нашого суспільства та безпеку держави. 

Стратегічними пріоритетами для України слід 
вважати: 

— удосконалення освітньої системи в напрям-
ку її орієнтації на масову підготовку фахівців усіх 
спеціальностей, здатних генерувати та впроваджу-
вати інновації в умовах жорсткої конкуренції; 

— формування цілісної системи наукових 
досліджень та комерціалізації їх результатів, спро-
можної забезпечити знаннями процесів створен-
ня і реалізації, а також трансферу галузеутворю-
ючих технологій вищих інноваційних рівнів; 

— випереджаюче створення виробничо-тех-
нологічних укладів, характерних для постіндуст-
ріального суспільства, у т. ч. інформатизаційно-
комунікаційних систем та технологій; 

— перетворення інновацій України на важ-
ливу складову глобальних інноваційних процесів. 

Висновки та перспективи вирішення питання. 
Таким чином, активізація фінансування вітчиз-
няних інновацій залежить перш за все від актив-
них дій зі сторони держави: 

— сприяння та підтримка підприємств, що 
займаються інноваційною діяльністю; 

— гарантування та захист прав іноземних 
інвесторів; 

— стабільне законодавство. 
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До чинників, що сприяють зростанню ефек-
тивності інновацій, належать: 

— спроможність керівників підприємства і 
персоналу усвідомлювати та оцінювати еко-
номічні, соціальні й технологічні зміни у зов-
нішньому середовищі; 

— орієнтація керівників підприємства на 
довгострокову перспективу та наявність чітких 
стратегічних цілей; 

— розвинена система збуту та маркетингу, 
спроможна досліджувати та оцінювати ринкові 
ідеї, уміння аналізувати та реалізовувати нові ідеї. 

Інноваційний розвиток реалізується за до-
помогою короткотермінових та середньотермі-
нових проектів і програм в основних сферах 
діяльності. Найважливіше місце в процесі його 
реалізації займають маркетингові дослідження та 
планування, за допомогою яких поширюється 
інформація про компанію, її конкурентні пере-
ваги на базі унікальних особливостей і нових 
проектів. Тому важливим є розроблення на про-
мислових підприємствах стратегії інноваційно-
го розвитку. В свою чергу, забезпечення іннова-
ційного розвитку вітчизняних промислових 
підприємств залежить як від дій безпосередньо 
керівництва підприємств, так і від дій на рівні 
держави профільних міністерств та відомств. 

Література 

1. Про соціально-економічне становище Украї-
ни за 2010 рік [Електронний ресурс] / Держав-
ний комітет статистики України. — Режим дос-
тупу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ 
2011/mp/dopovidx/d012011.zip. 

2. Перспектива інноваційного розвитку Украї-
ни [Електронний ресурс] / Головне управління 
промислової, науково-технологічної та іннова-
ційної політики. — Режим доступу : http://old.niss. 
gov.ua/Table/Zhalilo21/003.htm. 

3. Впровадження інновацій на промислових 
підприємствах [Електронний ресурс] / Державний 
комітет статистики України. — Режим доступу : 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ 
ind_rik/ind_u/2002.html. 

4. Там само. 
5. Ніколайчук А. Т. Сучасний стан та перспек-

тиви інноваційного розвитку промислових підпри-
ємств [Електронний ресурс] / Ніколайчук А. Т. // 
Вісник Хмельницького національного універси-
тету. — Режим доступу : http://nikolaychuk.at.ua/ 
news/2010-11-17-52. 

6. Там само. 
7. Там само. 
8. Впровадження інновацій на промислових 

підприємствах [Електронний ресурс] / Державний 
комітет статистики України. — Режим доступу : 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ 
ind_rik/ind_u/2002.html. 

9. Там само. 
10. Перспектива інноваційного розвитку Украї-

ни [Електронний ресурс] / Головне управління 
промислової, науково-технологічної та іннова-
ційної політики. — Режим доступу : http://old.niss. 
gov.ua/Table/Zhalilo21/003.htm. 

11. Ноговіцин О. Інновації і промисловість : 
реалії і перспективи [Електронний ресурс] / Но-
говіцин О. // Урядовий портал. — Режим досту-
ту : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article? 
art_id=3206124. 

58 


