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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У світовому економічному просторі відбу
вається складний за своєю сутністю перехід від
індустріального технологічного устрою до по
стіндустріального, тобто до формування ін
формаційного суспільства в якому домінуючу
роль рушійних сил розвитку беруть на себе ви
сокі технології.
У сучасних умовах зростання взаємної за
лежності країн інноваційний розвиток став за
порукою загального прогресу, а також фак
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тором формування та нарощування конкурен
тної сили, забезпечення добробуту населен
ня. Це відбувається шляхом поширення базо
вих та адаптивних інновацій в економічній си
стемі. Настає епоха гнучкого, наукомісткого
виробництва, орієнтованого на пріоритети
формування глобально конкурентного інфор
маційного суспільства, коли особливого зна
чення набувають перманентне вдосконалення
технологій, постійне оновлення продукції та
методів управління, забезпечення проходжен
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ня на ринок принципово нових товарів і по
слуг.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам активізації інноваційної діяль
ності присвячено наукові праці відомих вчених
і практиків: О. Амоші, А. Ачкасова, П. Бубен
ка, В. Геєця, З. Герасимчук, А. Голикова, Б. Да
нилішина, М. Долішнього, М. Кизима, Г. Кова
левського В. Коюди, Б. Малицького, В. Онищен
ка, Г. Онищука, В. Семиноженка, В. Соловйо
ва, В. Торкатюка, М. Чумаченка, Л. Шутенка та
інших вчених. Вагомий вклад у дослідження пи
тань інновацій та інноваційної діяльності вне
сли вченікласики інноваційної теорії П. Дру
кер, Н. Калдор, Г. Менш, В. Мітчерліх, Й. Шум
петер та інші.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Охарактеризувати необхідність активізації
інноваційної діяльності підприємств у ринко
вих умовах господарювання. Провести дослід
ження інноваційної діяльності промислових
підприємств України. Розглянути світовий дос
від державної підтримки активізації інновацій
ної діяльності підприємств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Сутність інноваційної діяльності відобра
жається у комплексі практичних дій на рівні
суб'єкта господарювання, спрямованих на ви
користання науковотехнічних результатів для
отримання нових або поліпшення існуючих ви
робів, технологій, виробничих процесів, ме
тодів управління тощо [10].
Інноваційна діяльність дає змогу реоргані
зувати економіку на основі розвитку науко
ємних виробництв, впровадження у виробниц
тво прогресивних високотехнологічних про
цесів, розробки та випуску нової конкурентос
проможної продукції. Для реалізації стратегії
інноваційного розвитку є всі необхідні переду
мови, серед яких науковотехнічний, виробни
чий та кадровий потенціал, що визначають кон
курентні переваги країни. Досвід економічно
розвинутих країн переконливо свідчить, що в
сучасних умовах зазначені економічні парамет
ри вирішальним чином залежать від масштабів
та якісного рівня інвестиційної діяльності,
структурнотехнологічних змін на основі інно
вацій [4].
Інновації здійснюються під впливом інсти
туційних, економічних, технологічних та орга
нізаційних факторів. Їх оптимальне поєднання
створює умови для ефективного впроваджен
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ня і використання нововведень. Основними
складовими сучасної парадигми науковотех
нічного розвитку стають: зростаюча взаємоза
лежність між ринками капіталу і новими тех
нологіями, швидкий розвиток інноваційної еко
номіки, посилення соціальної орієнтації нових
технологій, глобальний характер створення і
використання знань, технологій, продуктів,
послуг [2].
Науковотехнічний прогрес, як відомо, ви
знано найважливішим фактором економічно
го розвитку і зарубіжна та вітчизняна еконо
мічна наука пов'язує його з поняттям інновац
ійного процесу. Він полягає в отриманні нови
нок і поширюється від зародження ідеї до її ко
мерційної реалізації, охоплюючи, таким чином,
весь комплекс відносин: виробництва, обміну,
споживання. Процес впровадження інновацій
в промисловій галузі регулюється державою за
допомогою інноваційної політики, яка являє
собою сукупність методів та засобів щодо ре
гулювання аспектів, пов'язаних із комплексним
впровадженням інноваційного розвитку цієї
галузі. Державна інноваційна політика в про
мислово розвинутих країнах спрямована на
створення сприятливого економічного кліма
ту для здійснення інноваційних процесів і є зв'я
зуючою ланкою між академічною наукою та
виробництвом [11].
Інноваційна діяльність у сучасних умовах
світових інтеграційних процесів є основою
глобального економічного розвитку. Новий
складний етап реформування економіки Ук
раїни висуває жорсткі вимоги до господарю
ючих суб'єктів у питаннях розробки, проекту
вання, виготовлення і використання нововве
день, оволодіння методами управління науко
вими дослідженнями і розробками, а також
здатних ефективно працювати на ринку ново
введень.
Під інноваційною діяльністю більшість на
уковців вважає діяльність, що пов'язана з роз
робкою, підготовкою, впровадженням, викори
станням та комерціалізацією інновацій у сфері
суспільного виробництва з метою отримання
нової або вдосконаленої продукції, надання
інноваційних робіт, послуг, а також підвищен
ня технікотехнологічних показників відпові
дної господарської діяльності та виробничого
процесу [1, с. 27].
Характерною особливістю економічного
зростання на основі інновацій є те, що досяг
нення конкурентних переваг окремих галузей
відбувається не за рахунок факторних витрат,
а. здебільшого, внаслідок впровадження нової
техніки, технології [5, c. 14].
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Поширеність, глибина інноваційних про
цесів у реальному секторі економіки визнача
ють її конкурентоспроможність і, як наслідок,
зумовлюють здатність країни бути активним
учасником та провідником глобалізаційних
процесів [7, с. 215].
Ринкова система господарювання визначає
необхідність створення відповідних умов в
управлінні економічними процесами держави і
особливо промисловими комплексами індуст
ріально розвинених регіонів, що характеризу
ються застосуванням прогресивних технологій
та розробкою таких систем, які здатні конку
рувати на світових ринках.
В умовах швидких змін у діяльності підпри
ємств щодо випуску різнопланової продукції
буває досить важко віднести те чи інше підприє
мство до відповідної галузі виробництва. Кон
курентноздатні підприємства мають різнопла
нові напрями діяльності, які перетиняються по
ряду видів промислового виробництва. Такі
підходи дозволяють виробникам почувати себе
більш впевнено в мінливому житті ринкової
економіки. Подруге, постійна диверсифікація
продукції та виробництва сприяє впроваджен
ню прогресивних технологій, інноваційних роз
робок, що також забезпечує таким виробникам
більш стійке становище на ринку та сприяє роз
ширенню кола споживачів за рахунок постійно
го пошуку нових напрямів у виробництві та
шляхом його удосконалення [2].
Промисловість є найважливішою галуззю
народногосподарського комплексу України,
проте її сучасний стан характеризується знач
ним зниженням обсягів виробництва, переваж
ним розвитком галузей з низьким рівнем тех
нологічної складності. Дослідники вважають,
що від стану та розвитку промисловості зале
жать стан і розвиток інших галузей господар
ства, соціальнокультурного та адміністратив
нополітичного будівництва, а отже, й рівень
життя громадян, розвиток суспільства та дер
жави в цілому [2].
Досліджуючи інноваційну діяльність про
мислових підприємств, зазначимо, що станом
на 2013 рік в Україні інноваційною діяльністю
займалися 1715 підприємств, або 16,8% серед
обстежених промислових підприємств (у 2012
році — 1758 підприємств, або 17,4%) [8].
У 2014 році інноваційною діяльністю у про
мисловості займалися 1609 підприємств, або
16,1% обстежених промислових. Серед регіонів
вищою за середню в Україні частка інновацій
но активних підприємств була в Херсонській,
Запорізькій, ІваноФранківській, Харківській,
Миколаївській, Сумській, Кіровоградській,
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Одеській, Львівській областях, а також у м.
Києві.
У розрізі видів економічної діяльності слід
виокремити підприємства з виробництва основ
них фармацевтичних продуктів і фармацевтич
них препаратів (38,2%), комп'ютерів, електрон
ної та оптичної продукції (34,0%), інших транс
портних засобів (33,9%), підприємства з добу
вання металевих руд (30,4%), підприємства з
іншої діяльності щодо поводження з відхода
ми (28,6%) та машинобудування (27,0%).
У 2014 році для здійснення інновацій 1206
підприємств витратили 7,7 млрд грн. Найбіль
ше коштів витрачено підприємствами м. Києва,
Дніпропетровської, Вінницької та Харківської
областей; серед видів економічної діяльності —
підприємствами машинобудування (29,5% за
гального обсягу витрат), майже половину яких
— підприємствами з виробництва машин і устат
кування, не віднесених до іншого устаткуван
ня, і понад третину — з виробництва інших
транспортних засобів; підприємствами з вироб
ництва харчових продуктів, напоїв і тютюно
вих виробів (28,2%); хімічної промисловості
(15,7%), більше двох третин яких — підприєм
ствами з виробництва основних фармацевтич
них продуктів і фармацевтичних препаратів [8].
На думку дослідників, залучення вітчизня
них та іноземних інвестицій з метою фінансу
вання інновацій вирішальну роль відіграють
суб'єкти господарювання. Необхідно, щоб з
боку самих учасників ринкових відносин відчу
вався потяг до впровадження нового, щоб інно
ваційна діяльність була внутрішнім рушійним
мотивом кожного підприємства, фірми, окре
мого підприємця.
При всій важливості прямого державного
фінансування й управління інноваційними про
цесами, у ринкових умовах необхідно задіяти
внутрішні механізми фінансування інновацій
ної діяльності, коли взаємодія важелів і сти
мулів господарської діяльності між учасника
ми процесу відбувається на основі конкуренції.
Основним джерелом фінансування інновац
ійних витрат залишаються власні кошти під
приємств — 6540,3 млн грн. (або 85,0% загаль
ного обсягу витрат на інновації). Кошти держав
ного бюджету отримали 9 підприємств, місце
вих бюджетів — 12, загальний обсяг яких ста
новив 349,8 млн грн. (4,6%); кошти вітчизняних
інвесторів отримали 6 підприємств, іноземних —
11, загалом їхній обсяг становив 146,9 млн грн.
(1,9%); кредитами скористалося 39 підприємств,
обсяг яких становив 561,1 млн грн. (7,3%) [8].
В Україні поки що не приділяється належ
ної уваги створенню сприятливого для інно
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ваційної діяльності клімату, зокрема, у пи
таннях забезпечення рівних умов для конку
ренції між іноземними та вітчизняними інве
стораминоваторами. Не введено в дію деякі
з ринкових інституцій правової системи, які
здатні компенсувати значні ризики, що вини
кають при інноваційних вкладеннях. Не до
сить розвинута ринкова інфраструктура, на
самперед, не налагоджені повною мірою бан
ківська та фінансова системи, сучасні засоби
телекомунікації, транспортного зв'язку
тощо. Негативний вплив на інноваційні про
цеси справляють відсутність державних ме
ханізмів регулювання потоків ресурсів, то
варів та послуг, непослідовність процесу ук
ладання Україною двосторонніх міжнарод
них договорів спрямованих на двосторонній
захист інвестицій тощо.
Сучасне виробництво вимагає значних ви
трат на науковотехнічні розробки, впрова
дження їх результатів, і в багатьох випадках
цей тягар є непосильним для окремих суб'єктів
господарювання в умовах жорсткої конку
ренції. Водночас саме інноваційна складова є
головним джерелом суспільного прогресу.
Причому не лише в країнах — світових лідерах,
але й таких невеликих державах, як Ісландія,
Ірландія чи Таїланд, які іноді навіть виперед
жають провідні держави у впровадженні нау
кових досягнень [6].
Такий активний розвиток інноваційної
діяльності можливий лише за активної держав
ної підтримки. Важливість науковотехнічно
го прогресу пояснює особлива увага з боку дер
жави до наукової сфери у всіх країнах, що ви
ражається в значних і різноманітних видах дер
жавної підтримки. Існує об'єктивна необхід
ність у державній підтримці наукових дослі
джень і передових напрямків розвитку, оскіль
ки приватні підприємства мають менші в по
рівнянні з державою фінансові можливості та
здатні забезпечувати розвиток лише окремих,
пов'язаних із конкретною підприємницькою
діяльністю проектів.
Державна підтримка активізації інновацій
ної діяльності розвинених країн світу включає
методи прямого і непрямого стимулювання. До
прямих методів належать:
— бюджетне фінансування чи надання кре
дитів на пільгових умовах підприємствам і
організаціям, що ведуть наукові розробки та
готовлять кваліфіковані кадри;
— безоплатна передача або надання на
пільгових умовах державного майна та земель
них ділянок для організації інноваційних під
приємств;
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— створення наукової та обслуговуючої
інфраструктури в регіонах, де концентрується
науководослідна діяльність;
— реалізація цільових програм, спрямова
них на підвищення інноваційної активності
бізнесу;
— державні замовлення, переважно у формі
контрактів на проведення НДР, які забезпечу
ють початковий попит на нововведення, а потім
знаходять широке застосування в економіці
країни;
— створення науковотехнічних зон зі спе
ціальним режимом інноваційноінвестиційної
діяльності.
До непрямих відносяться:
— податкові пільги на інвестиції, що здійс
нюються в інноваційну сферу;
— різноманітні пільги для суб'єктів еконо
мічної діяльності, які спеціалізуються на нау
ковотехнічних напрямках;
— законодавчі норми, які стимулюють нау
ководослідну активність [9].
Співвідношення між прямими та непрями
ми методами державної підтримки економічних
процесів взагалі і інноваційних зокрема в різних
країнах може відрізнятися в залежності від
прийнятої парадигми ролі держави в економіці.
Умовно виділяють дві узагальнюючі моделі ре
гулювання ринку — західна (американська) і
японська. "Перша заснована на необхідності
втручання держави тоді, коли виявляються не
вдачі ринкового механізму (реактивна). Друга,
навпаки, — спирається на історичну традицію,
орієнтовану на превентивні заходи, що компен
сують недосконалість ринку навіть у випадках
достатньо нормального функціонування рин
кового механізму (проактивна). Остання мо
дель закріплює за державою в особі уряду ле
гітимну роль у розробці й реалізації науково
технічної та промислової політики" [3].
Отже, з метою отримання конкурентних
переваг як на внутрішньому, так і на зовніш
ньому ринках необхідно активно використову
вати новітні технології, які дозволяють ство
рювати продукцію, що відповідає новим стан
дартам якості.
ВИСНОВКИ

Ринкова система господарювання визначає
необхідність створення відповідних умов в уп
равлінні економічними процесами держави і
особливо промисловими комплексами індуст
ріально розвинених регіонів, що характеризу
ються застосуванням прогресивних технологій
та розробкою таких систем, які здатні конку
рувати на світових ринках.
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 5, 2016
У 2014 році інноваційною діяльністю у про
мисловості займалися 1609 підприємств, або
16,1% обстежених промислових. Серед регіонів
вищою за середню в Україні частка інновацій
но активних підприємств була в Херсонській,
Запорізькій, ІваноФранківській, Харківській,
Миколаївській, Сумській, Кіровоградській,
Одеській, Львівській областях, а також у м.
Києві.
Державна підтримка активізації інновацій
ної діяльності розвинених країн світу включає
методи прямого і непрямого стимулювання.
Зазначено, що співвідношення між прямими та
непрямими методами державної підтримки
економічних процесів взагалі і інноваційних
зокрема в різних країнах може відрізнятися в
залежності від прийнятої парадигми ролі дер
жави в економіці.
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