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Інтенсивний інноваційний розвиток економіки України в цілому, і 

виробництва як її частини, що є передумовою економічного 

зростання, потребують належних своєчасних технологічних змін, 

удосконалення технологій, заміни фізично і морально зношеного 

промислового устаткування тощо. Серед причин, що призвели до 

такого стану і продовжують стримувати інноваційний розвиток можна 

назвати фінансову неспроможність, а іноді і небажання керівництва і 

уряду збільшення інвестицій в основний капітал підприємств України, 

економічна криза на початку створення держави, недосконалість 

законодавчої бази, зниження конкурентоспроможності продукції а 

відтак і відсутність попиту на неї тощо. 

В роботі проаналізований сучасний стан технологічного 

забезпечення та інноваційного розвитку промислових підприємств 

України, основні чинники, що впливають на інтенсифікацію 

впровадження інновацій, методи стимулювання та напрямки 

інноваційного розвитку промисловості України. 

Невідповідне та застаріле устаткування унеможливлює розвиток 

економіки в країні та збільшення капіталу, зменшує 

конкурентоспроможність, впливає на якість товару в порівнянні з 

сучасно обладнаними іноземними конкурентами, призводить до браку 

продукції, травм, аварій і техногенних катастроф, підвищує 

енергетичні i трудові затрати на виробництво, ускладнює зниження 

технологічних ризиків, збільшує соціальний тиск. Несучасна техніка 

потребує постійного обслуговування та коштовного ремонту.  

До того ж, застарілий технологічний процес та виробниче 

обладнання завдає шкоди навколишньому середовищу, що призводить 

до необхідності додаткової розробки і впровадження технологій для 

очищення викидів шкідливих речовин.  
Важливий вклад в інноваційний розвиток підприємств вносять 

підготовлені, креативні, висококваліфіковані робітники, що 

потребують перекваліфікації та професійного розвитку.  
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За даними Держкомстату України [1]. у 2014 р. інноваційною 

діяльністю у промисловості займалися 1609 підприємств (або 16,1 % 

обстежених підприємств). На інновації підприємства витратили 7,7 

млрд. грн., у тому числі на придбання машин, обладнання та 

програмного забезпечення – 66,5% витрат, на внутрішні та зовнішні 

науково-дослідні розробки – 22,8%, на придбання інших зовнішніх 

знань (нових технологій) – 0,6%, інші витрати становили 10,1%.  

Власні кошти підприємств (в обсязі 6540,3 млн.грн.) є основним 

джерелом фінансування інноваційних витрат, із коштів державного і 

місцевих бюджетів витрачено 349,8 млн.грн., залучено коштів 

вітчизняних та іноземних інвесторів в обсязі 146,9 млн.грн., за 

рахунок кредитів – 561,1 млн.грн. Інновації різних рівнів впровадили 

у 2014 р. близько 75% інноваційно активних промислових 

підприємств (1208 підприємств). Запровадили випуск інноваційних 

видів продукції 600 підприємств, кількість таких найменувань склала 

3661. Нові технологічні процеси, яких 1743 (з них 26% 

ресурсозберігаючих) ввели 614 підприємств [1]. 

Серед методів стимулювання інноваційного розвитку промислових 

підприємств України можна виділити: державне замовлення на 

інноваційні продукти; створення сприятливих умов для здійснення 

промисловими компаніями науково-дослідної інноваційної діяльності; 

запровадження пільг для інноваційних підприємств; фінансування з 

боку держави; створення сприятливого інвестиційного клімату для 

залучення іноземного капіталу; пошук можливостей зниження 

собівартості i підвищення якості виробництва; державні виплати 

провідним науковим центрам та науковцям тощо. 

Введення новітніх технологій дозволить зменшити витрати на 

виробництво продукції, створити нові сучасні галузі виробництва, 

вийти на світовий ринок як сильному виробнику якісної продукції. 

Отже одним із засобів виходу із кризового середовища є активізація 

інноваційної діяльності промислових підприємств України, доцільно 

лише спрямовувати капітальні вкладення в першу чергу на технічне 

переозброєння діючих підприємств в країні та інноваційний розвиток 

технологій, процесів, кадрів тощо. 
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1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України : 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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