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НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Сьогодні є загальновизнаним, що саме інноваційний розвиток є економіко 

формуючим процесом. Інноваційний розвиток економіки притаманний всім 

розвиненим країнам світу, який є одночасно і чинником, і наслідком економічного 

піднесення країн.  

Частка інноваційно активних підприємств в Україні порівняно із країнами Європи 

є низькою, незважаючи на те, що частка підприємств, які займались інноваціями зросла 

з 12,8% в 2009р. до 16,2 % в 2011р. [1]. Так, за даними Євростату в 2008р. частка 

підприємств, які впроваджували інновації у Франції, складала 50,8%, в Німеччині – 

30,1%, в Люксембурзі – 51,7% [2]. Однією з основних причин низької ділової 

активності вітчизняних підприємств є відсутність достатнього обсягу джерел 

фінансування.  

Разом з тим, як показує практика розвинених країн, забезпеченість фінансовими 

ресурсами не єдина умова успішної реалізації інноваційної діяльності. 

Сприйнятливість підприємства до інновації визначається: 

- технологічною специфікою підприємства (ступенем інтегрованості 

технологічного процесу і можливістю його вдосконалення); 

- ємністю ринку і перспективами продукту; 

- фінансовим становищем підприємства; 

- технологічними можливостями підприємства (наявністю технологічної бази для 

інновації); 

- ринковою стратегією підприємства; 

- суб‘єктивними чинниками (підприємливість та гнучкість керівництва); 

- віком підприємства [3]. 

Як видно з даного переліку, успішна інноваційна діяльність підприємства 

передбачає належний рівень розвитку внутрішнього та зовнішнього середовища. При 

цьому, важливим є забезпечити розвиток усіх складових як внутрішнього так і 

зовнішнього середовища підприємства. В першу чергу, промисловим підприємствам 

варто проводити активну мотиваційну політику з метою підвищення зацікавленості 

працівників у впровадженні інновацій як технологічних, так і управлінських, 

маркетингових тощо.  

Оскільки підприємство, як окрема економічна система, постійно взаємодіє із 

http://industry.kmu.gov.ua/industry/control/uk/publish/article;jsessionid=64D43C907FEF9153FE681CEDF801429A?art_id=71067&cat_id=36197
http://industry.kmu.gov.ua/industry/control/uk/publish/article;jsessionid=64D43C907FEF9153FE681CEDF801429A?art_id=71067&cat_id=36197
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зовнішнім середовищем, важливим є використання можливостей такої взаємодії. У 

сучасних умовах система інноваційної, як і будь-якої іншої, взаємодії господарюючих 

суб'єктів визначається системою, «деревом» цілей її учасників, які можна розділити на 

дві основні групи [4]: 

- перша - це необхідність раціонального розподілу виробничо-економічних 

функцій підприємств і вдосконалення організації їх виробництва; 

- друга - це специфічні цілі господарюючих суб'єктів, обумовлені необхідністю 

виживання в складних умовах внутрішньої і зовнішньої конкуренції. 

Особливо міцною є система інноваційної взаємодії в тому випадку, якщо вона 

формується і реалізується в процесі суміщення різних цілей. 

В процесі здійснення інноваційної діяльності для підприємства основними 

суб‘єктами зовнішнього середовища, із якими воно має відносини, є: ринок науково-

технічної продукції, споживачі інноваційної продукції та потенційні й реальні 

інвестори. При цьому виділяють три типи зовнішніх взаємозв‘язків підприємства:  

- відкриті джерела інформації, які включають в себе загальнодоступну 

інформацію, 

-  придбання знань та технологій, 

-  інноваційне співробітництво [5, с. 26]. 

В цілому, здійснення інноваційної діяльності включає в себе в будь-якому 

випадку три обов‘язкові складові:  

- проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт; 

- створення інновації; 

- комерціалізація інновації. 

Виділяють різну кількість стадій в процесі здійснення інноваційної діяльності – 

від двох до семи [6-8]. О. Ф. Андросова, А. В. Череп до елементів інноваційної 

діяльності відносять: ініціація інновацій; маркетинг інновацій; випуск (виробництво) 

інновацій; реалізація інновацій; просування інновацій; оцінювання економічної 

ефективності інновацій; дифузія (поширення) інновацій [7]. 

Отже, одним із чинників, які стримують інноваційну діяльність, є недостатній 

розвиток комунікативних зв‘язків між виробниками, ринком науково-технічної 

продукції та споживачами інноваційних продуктів.  

Саме тому, вітчизняним підприємствам варто більше уваги приділяти таким 

питанням, як опитування потенційних та фактичних споживачів щодо продукції, яка їм 

потрібна і буде такою, що є бажана. У зв'язку із цим, досить важливим є активний 

розвиток маркетингу на вітчизняних підприємствах, зокрема такої її складової як 

інноваційний маркетинг, який передбачає формування та впровадження нових методів 

та форм виведення товару (як нового так і існуючого) на ринок.  

Крім того, підприємствам варто налагоджувати активнішу співпрацю в межах 

ринку науково-технічної продукції та залучати вищі навчальні заклади, які є потужним 

осередком генерування цікавих ідей для нововведень. 

Отже, з метою активізації інноваційної діяльності вітчизняним підприємствам є 

доцільним використання наступних напрямів: 

- збільшення джерел фінансових ресурсів інноваційної діяльності за рахунок 

підвищення ефективності комунікацій між виробниками, ринком науково-технічної 

продукції; 

- підвищення уваги до такої складової інноваційної діяльності, як реалізація та 

просування інновацій; 

- активне стимулювання підвищення ефективності маркетингових відділів та 

впровадження інноваційного маркетингу; 
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- стимулювання працівників щодо позитивного сприйняття різних форм та видів 

інновацій; 

- активна взаємодія із навчальними закладами, особливо на етапах науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт. 
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ОСВІТНІЙ ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 

 

Для реалізації стратегічної мети України – побудови інноваційно-інвестиційної 

моделі розвитку – необхідно проаналізувати, які фактори цьому будуть сприяти. Так, 

найважливішими факторами, які забезпечують конкурентні переваги економіки, є 

наука, освіта, культура, технології. Саме освіта спрямована на побудову ефективної 

моделі «економіки знань». Від освіти, особливо вищої, залежить майбутній розвиток 

науки, технологій, у тому числі інформаційних, рівень підготовки фахівців та 

робітників тощо. 

Відомо, що такі країни, як США, Швейцарія, Данія та інші розвинуті країни 

досягнули конкурентних переваг, у тому числі за рахунок постійного розвитку освіти, 

інновацій, саморозвитку, реалізації творчої праці, здібностей, активності тощо. Успіх 

згаданих країн полягає в тому, що більша частина валової доданої вартості формується 

в секторі економіки знань. Відомо, що саме знання сьогодні є вирішальними в 

забезпеченні зростання продуктивності праці. На превеликий жаль, Україна відстає від 

інших розвинених країн за показниками освіти, науки і технологій, хоча при цьому має 

високий рівень економічного, наукового і трудового потенціалу. 

Низький обсяг ВВП, який витрачається на розвиток науки України (біля 1%), не 

дає змогу належним чином її фінансувати. Про поглиблення розриву між рівнем 

наукових досліджень і впровадженням їх у виробництво свідчать такі дані: частка 

http://old.tisbi.org/science/vestnik/2012/issue1/PostalukMP.pdf
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