
Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (1 листопада 2019 р).  

Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. 220 с. 

95 

Т.О. Кобєлєва, к.е.н, доцент 

П.Г. Перерва, д.е.н, професор 

А.А. Виниченко, студентка 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ РИНКУ 

ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Сучасні процеси в економіці України не сприяють розвитку ринку 

промислової продукції. Висока інфляція в перші роки незалежності, постійна 

зміна інституційного середовища, невдала промислова політика сприяли тому, 

що багато інноваційних проектів перестали функціонувати. Різкі і 

непередбачувані зміни в умовах функціонування економіки України сприяли 

тому, що динаміка відновлення продукції була надзвичайно нерівномірного. 

Аналізуючи період 2010-2018 р можна відзначити стабільно низький рівень 

ринкового оновлення продукції машинобудування. Не зросла також кількість 

підприємств, що займаються впровадженням інновацій в цей період. Серед них 

частка підприємств, впроваджували нові ресурсозберігаючі технології, 

становила лише 12%.  Істотно скоротилася частка витрат на дослідження і 

розробки. Таке скорочення було обумовлене зростанням витрат на закупівлю 

прав промислової власності і на проведення маркетингових досліджень. 

Ще одним фактором, який негативно впливає на розвиток ринку 

інтелектуально-інноваційної діяльності промислових підприємств України, є 

зниження темпів інвестицій в основний капітал. У 2018 р. обсяг інвестицій в 

основний капітал в Україні склав 11-31% рівня 2010р.  Вперше темпи зростання 

обсягу капіталовкладень перевищили темпи зростання виробництва, але такий 

обсяг не є достатнім для забезпечення сталого зростання економіки. 

У сучасних ринкових умовах особливостями ринкової та інтелектуально-

інноваційної діяльності промислових підприємств в сфері створення і 

комерціалізації нововведень є:  залучення в комерційний і некомерційний обмін 
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досягнень науки і техніки, що сприяє поширенню виробничого досвіду 

підприємства на національний і міжнародний рівень; двоїста роль суб'єктів 

інтелектуально-інноваційного ринку, що виявляється в тому, що підприємства, 

які виробляють інноваційний продукт, одночасно є і його продавцями, 

пропонуючи його споживачам на конкурентній основі, і одночасно споживачами 

науково-технічних досягнень на ринку виробників такого роду продукції. 

Нами досліджено фактори, які гальмують реалізацію ринкової та 

інтелектуально-інноваційної діяльності промислових підприємств. У табл. 1 

наведені результати опитування, проведеного нами на промислових 

підприємствах Харківської області (опитано всього 36 підприємств). 

Таблиця 1. Фактори, що перешкоджають розвитку ринку та  здійсненню 

інтелектуально-інноваційних процесів на промислових підприємствах 

Фактори Кількість підприємств, вказують 

на негативний вплив фактора 

Обмеженість джерел фінансування 24 

Значні витрати на реалізацію інтелектуально-

інноваційних проектів 

19 

Високий рівень економічного ризику 16 

Відсутність інформації про розробки у конкурентів 14 

Відсутність попиту на інтелектуально-інноваційні розробки 14 

Недосконалість законодавчої бази 13 

Недоліки інформаційного забезпечення по створенню і 

поширення об'єктів інтелектуальної власності 

13 

Відсутність кваліфікованого персоналу 12 

Недосконалість мотиваційного механізму створення 

об'єктів інтелектуальної власності 

11 

Витрати, пов'язані з закріпленням прав власності на 

об'єкти інтелектуальної власності 

9 

Недосконала система обліку об'єктів інтелектуальної власності 9 

Відсутність технічної інформації 6 

Інші причини 6 

Джерело: складено авторами 

Серед наведених факторів, на думку респондентів, важливе значення 

набувають насамперед обмеженість джерел фінансування, значні витрати на 

реалізацію інтелектуально-інноваційних проектів і високий рівень економічного 

ризику. 

Основними факторами, що стримують інтелектуально-інноваційний розвиток 
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підприємств є економічні чинники, зокрема недостатність власних коштів, а 

також непідготовленість матеріально-технічної бази для впровадження новітніх 

технологій. Крім того несприятлива політична та економічна ситуація в країна 

негативно впливає на залучення інвестицій на розвиток інновацій. 
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