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Анотація. У роботі досліджено інноваційний розвиток економіки України, 

наведено проблеми у формуванні й реалізації державної інноваційної політики 

країни та запропоновано шляхи їх вирішення. 
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Сьогодні на світовому ринку продукти інтелектуальної праці мають більш 

високу вартість у порівнянні з іншими видами продукції. 

Сучасність все активніше вимагає від влади створення умов, що 

забезпечать розвиток та використання інновацій на міжнародному ринку, який 

щороку стає більш відкритим, а для деяких країн дуже вразливим. 

Актуальність даної теми заклечається в тому, що перехід до інноваційної 

моделі розвитку економіки — найхарактерніша прикмета сучасного етапу в 

розвинутих країнах. Реалізація економічних цілей суспільства пов'язана з 



інноваційним типом розвитку, в основі якого закладений безперервний і 

цілеспрямований процес пошуку, підготовки та реалізації нововведень, які 

дають змогу не тільки підвищити ефективність функціонування суспільного 

виробництва, а принципово змінити способи його розвитку. 

Проблемами інноваційного розвитку національної економіки в цілому 

привертають увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників. Значний 

вклад щодо вивчення цих процесів внесли наступні вітчизняні вчені: С. С. 

Арутюнян [1], В. М. Геєць [2], В. А. Гросул [3], Н. В. Данік[4], А. В. 

Ключник [5], Г. І. Мерніков [6], Л. І. Федулова [7] та інші. Більшість з яких 

вважають, що саме від активності державної політики залежить інноваційний 

розвиток економіки. Проте розробка заходів щодо інноваційного розвитку 

економіки та формування його стратегічних напрямів в контексті 

трансформаційних перетворень економіки залишаються актуальними. 

Головна мета інноваційного типу розвитку полягає в отриманні 

максимального економічного ефекту від кожної одиниці впровадженого і 

перетвореного на товар винаходу та ідеї. Можна стверджувати, що в даний час 

в Україні державної інноваційної політики не існує. Разом з тим інтелект і 

знання є одним з головних резервів країни, причому єдиним відновлюваним 

ресурсом. Для його застосування у країни є головне - це освічені кадри та 

наука, але, на жаль, вони практично не використовуються, тому що немає 

внутрішнього попиту на інтелект і нове знання, немає інфраструктури, яка цей 

попит забезпечить [8]. 

Загалом інновація, нововведення, інноваційна діяльність та інноваційна 

політика — це нові категорії, які з'явилися в економічному розвитку нашої 

країни на етапі формування ринкових відносин. Як слушно зауважила доктор 

економічних наук О. Лапко, «в той час, як на Заході теорії інноваційного 

розвитку вивчались, аналізувались і вдосконалювались, в Україні, як і в усіх 

країнах колишнього Радянського Союзу, теорії інновацій вважалися 

антикласовими. У 80-ті роки в індустріально-розвинутих країнах світу теорію 



інтенсифікації замінила теорія інноваційних процесів, як підґрунтя нової моделі 

економічного зростання» [9, с. 25]. 

Завдяки інноваціям стають життєздатними малі і середні підприємства. 

Часто вони притягають до себе «розсіяні» підприємницькі таланти і залучають 

висококваліфіковану робочу силу, яка забезпечує випуск продукції поліпшеної 

якості, творчий характер і ефективність роботи таких підприємств. 

Активна реалізація інноваційних процесів — спосіб повернення до життя 

традиційних видів економічної діяльності. Він полягає в повторному вливанні в 

них рушійних сил, здатних забезпечити конкурентоспроможність і створити 

нові робочі місця за допомогою цілеспрямованого розвитку всієї технологічної 

бази. Тут використовують цілу низку технологій. Це не тільки електроніка, 

інформаційні технології, засоби гнучкої автоматизації, нові технології 

одержання, переробки й обробки матеріалів, способи і засоби економії енергії, а 

також тип організації, що краще реагує на потреби виробничого процесу і 

ринку, сприяє зменшенню витрат і усуненню «вузьких» місць. 

Нині важливу роль у визначенні спрямованості дослідницької й 

інноваційної діяльності відіграє ринок. Тому потрібно здійснювати ретельне, 

постійне оцінювання потреб ринку, виявляти способи їх задоволення. Аналіз і 

врахування потреб ринку означають зміну акценту випуску стандартної 

продукції від кількісної до якісної сторони, позначеної високим рівнем 

диверсифікованості. Тож щоразу більшу увагу слід приділяти ринку на етапі 

конструювання і виробництва продукції, що є не тільки спонукальною 

причиною проведення досліджень та інноваційної діяльності, а й визначальною 

метою її реалізації [ 10]. 

Нормативно-правова база регулювання інноваційної діяльності в Україні є 

фрагментарною, суперечливою і тому недосконалою. Виконання прийнятих 

законів в інноваційній сфері є незадовільним. Однак є визначеними підходи і 

кількісні орієнтири щодо здійснення структурних змін в Стратегії розвитку 

України на період до 2020 року, де основною метою є підвищення впливу 

інновацій на економічне зростання України. Все це свідчить, що структура і 



принципи управління інноваційним розвитком в Україні потребують 

докорінних змін. Ці зміни повинні бути спрямовані на вирішення основних 

проблем інноваційного розвитку економіки. 

За останні роки не було реалізовано заходів у рамках інноваційної 

політики щодо поліпшення бізнес-середовища, стимулювання компаній до 

інновацій, розвитку різних інструментів підтримки технологічної модернізації, 

однак за наявності окремих поліпшень зберігається фрагментарність і 

нестійкість загального прогресу в даній сфері. До ключових проблем у 

формуванні й реалізації державної інноваційної політики в Україні належать 

такі [7, с. 24]: 

− недостатня якість бізнес-середовища, збереження нерозвиненості умов 

для справедливої конкуренції на ринках, а також за одержання державної 

підтримки; 

− збереження значних бар’єрів для поширення в економіці нових 

технологій, обумовлених відсутністю державної технологічної політики й 

неефективним галузевим регулюванням, включаючи процедури сертифікації, 

митне і податкове адміністрування; 

− недостатність зусиль регіональної й місцевої влади щодо поліпшення 

умов для інноваційної діяльності; 

− взаємодія бізнесу й держави у формуванні й реалізації інноваційної 

політики поки що не має регулярного характеру, не забезпечує збалансованого 

вираження інтересів різних інноваційно-активних підприємств, особливо в 

нових секторах, що формуються; 

− недостатня ефективність інструментів державної підтримки інновацій: 

обмежена гнучкість, нерозвиненість механізмів розподілу ризиків між 

державою й бізнесом, слабка орієнтованість на стимулювання зв’язків між 

різними учасниками інноваційних процесів на формування й розвиток науково-

виробничих та технологічних партнерств. 

В економіці України домінують низькотехнологічні галузі виробництва, 

які можна віднести до малонаукоємних галузей: добувна і паливна – 0,8–1 %; 



харчова, легка промисловість, агропромисловість – 1,2 %. У цілому домінує 

відтворення виробництва 3-го технологічного укладу (гірнича металургія, 

залізничний транспорт, багатотоннажна неорганічна хімія та ін.). Відповідно 

майже 95 % вітчизняної продукції належить до виробництв 3-го та 4-го 

технологічних укладів [1, с. 255]. 

Низький рівень наукоємності вітчизняного виробництва визначається не 

тільки дефіцитом коштів та недостатністю стимулів і пільг, але й структурою 

економіки. За умов збереження існуючої структури економіки навіть при 

збільшенні ВВП на 3–5 % за рік неможливо досягти її реального розвитку, тому 

що за існуючої структури економіки зростання ВВП на 1 % потребує ще 

більшого зростання витрат для цього. З метою досягнення необхідних 

позитивних змін в масштабах і динаміці зростання ВВП необхідно перейти до 

інноваційної моделі структурної перебудови економіки. 

В Україні сконцентровано великий науковий потенціал, є багато відкриттів 

і винаходів, напрацьовано багато інноваційних проектів в ресурсозбереженні, в 

біотехнології, у лазерній техніці тощо. Необхідно визначити найбільш проривні 

напрямки, в які, у відповідності до критичної точки фазового переходу, можна 

мінімально додати інвестиції у вигляді ресурсів і відбудеться перехід в нову 

якість - в інноваційний рентабельний бізнес, який буде формувати 

інфраструктуру для інших сфер діяльності [5, с. 32]. 

Висновки: Таким чином, можна стверджувати, що економіка України 

входить до стадії стагнації. В той час як традиційні чинники економічного 

зростання, які спиралися переважно на мобілізацію ресурсів, нагромаджених за 

тривалий період економічного спаду, практично вичерпано, належних зрушень 

в структурі економічної системи, які перевели б національну економіку в 

режим зростання, яке ґрунтується на інноваційному творенні нових ресурсів, 

поки що не відбулося. Враховуючи це, нагальною постає проблема модернізації 

української економіки з метою підвищення технологічного рівня експорту та 

якісних характеристик вітчизняної продукції, 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. 

Отже перехід до дієвої державної політики інноваційного розвитку 

України є одним із першочергових завдань державного управління. Стратегія 

втілення цієї політики має здійснюватися на системній і послідовній основі. Всі 

учасники інноваційного процесу мають бути зацікавлені в поєднанні їх 

інтересів і зусиль у створенні і застосуванні нових знань та технологій з метою 

виходу на внутрішній і зовнішні ринки з високотехнологічною продукцією. У 

реалізації цієї взаємодії і створенні таким чином економіки, заснованої на 

знаннях, роль державної влади є стрижневою. Тому для забезпечення 

ефективного інноваційного розвитку економіки доцільно створити фонд 

сприяння формуванню малих підприємств у науково-інноваційній сфері; 

запровадити мінімальні орендні ставки для малих інноваційних фірм; 

встановити квоти для малих інноваційних підприємств при формуванні 

держзамовлень на інноваційну продукцію; створити керовану інноваційну 

модель розвитку країни шляхом затвердження національних пріоритетів, на 

основі яких необхідно започаткувати стратегічні програми розвитку, які 

об’єднають власні наукові розробки, власний кадровий супровід, вітчизняний 

виробничий сектор і бізнес. Ці програми мають ґрунтуватися на ресурсному і 

трудовому потенціалах України та забезпечити сталий, високотехнологічний 

розвиток економіки країни. 
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