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У сучасних умовах інновації та інноваційна діяльність виступають 

ключовим фактором розвитку соціально-економічних систем, багато в чому 

визначають їхню структуру та темпи зростання. Тому дослідження форм та 

способів організації та стимулювання інноваційної діяльності, розробка 

сучасних підходів до формування стратегій та напрямів інноваційного розвитку 

господарських систем є важливим та актуальним завданням.  

Інноваційний розвиток української економіки неможливий без 

відповідних великомасштабних інноваційних перетворень на всіх рівнях, без 

включення регіональних механізмів у народногосподарський 

трансформаційний процес. 

Промисловості України загалом властива низька інноваційна активність. 

Показник питомої ваги підприємств, що займаються розробкою та освоєнням 

нових та вдосконалених видів продукції або технологічних процесів, за останні 

10 років певним чином зменшився, на що є свої як об’єктивні, так і суб’єктивні 

причини. Спад інноваційної активності зумовлює життєстійкість, 

конкурентоспроможність національної економіки і в першу чергу її безпеку. 

Такий стан інноваційної діяльності в деяких сферах економіки України є 

незадовільним і нагально потребує свого  наукового дослідження і в першу 

чергу виявлення основних проблем, які мають місце в інтелектуально-

інноваційній сфері нашої країни.   
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Проведені дослідження надали змогу виявити ряд напрямків 

інноваційного розвитку  нашої країни. 

Перший напрямок – перехід до більш прогресивних технологічних 

напрямків.  В економіці нашої країни на сьогодні переважають третій та 

четвертий технологічний уклад, що не відповідає сучасним умовам 

відтворення. У той час як у світі відбувається бурхливий розвиток та перехід на 

нові технології п'ятого укладу, в Україні, навпаки, йде деяке зниження 

досягнутого технологічного рівня. 

Другий напрямок – більш активне використання оборонного комплексу. 

Демілітаризація економіки, обвальне скорочення оборонних замовлень 

фактично призвели до демонтажу одного з найсильніших у світі та найбільш 

технологічно прогресивного військово-промислового комплексу. Спроба 

перевести його на виробництво високотехнологічної цивільної продукції не має 

ще помітних успіхів. Це не лише підірвало оборонний потенціал країни, а й 

звело до мінімуму можливість реконструкції та підвищення 

конкурентоспроможності української економіки за рахунок конверсії оборонної 

промисловості. 

Третій напрямок – поборення спаду виробництва та інфляції. Розпад 

Радянського союзу, розрив єдиного наукового, технологічного, оборонного 

простору, скорочення масштабів ринків, різкий спад виробництва та інвестицій 

в Україні, високі темпи інфляції багаторазово звузили змогу інноваційного 

розвитку, освоєння і поширення принципово нової техніки нового 

технологічного укладу. 

Четвертий напрямок – ефективна інноваційна політика. В Україні 

повільно розробляється і недостатньо ефективно проводиться інноваційна 

політика, майже в повному обсязі припинено державну підтримку розробки та 

освоєння промислової техніки нових поколінь, не стимулюються ресурси 

приватного сектора, які могли бути спрямовані на інвестиції та інновації. 

П’ятий напрямок – підтримка власного ринку інновацій. Практично 

безконтрольна лібералізація вітчизняного ринку промислових товарів призвела 
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до того, що закордонні монополії та транснаціональні корпорації захопили 

один за одним сегменти внутрішнього українського ринку, практично 

монополізували ринок обчислювальної техніки, складної побутової техніки, 

деяких видів промислових та продовольчих товарів, туристичних послуг, 

витісняють вітчизняних виробників товарів та послуг з внутрішнього та 

зовнішнього ринків, послідовно проводять курс на формування залежної 

економіки, перетворення України на ринок збуту тільки готової продукції, 

виробленої за межами нашої країни. 

Шостий напрямок – перспективне планування інноваційного розвитку. 

Перебуваючи в наслідках фінансової кризи, бюджетного дефіциту і 

зовнішнього і внутрішнього боргів, що зростають, український уряд в останні 

роки проводив політику, орієнтовану в основному на задоволення поточних 

потреб, практично усуваючись від вирішення перспективних інноваційно-

інвестиційних завдань, від яких залежить інтелектуально-інноваційне майбутнє 

нашої країни. 

Сьомий напрямок – формування інноваційної інфраструктури. В Україні 

практично немає ринкових механізмів формування інноваційної 

інфраструктури, а також немає чіткої державної стратегії формування ринково 

орієнтованої національної інноваційної системи. Нові ринкові структури 

(бізнес-центри, технопарки, технополіси, венчурні фонди та ін.), які можуть 

ініціювати інноваційний розвиток, нині слабкі та нездатні нести повну 

відповідальність за ці процеси. 

Восьмий напрямок – покращення ділової активності. Дослідження стану 

ділової активності промислових підприємств України свідчить, за даними 

Держкомстату, що в сучасних умовах вони не використовують та не ставлять 

завдання використання прогресивних технологій. Водночас на підставі 

опитування працюючих на підприємствах акцентується увага на погану якість 

та високу собівартість власної продукції, а також на її низьку 

конкурентоспроможність. 
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Дев’ятий напрямок – макроекономічна стабілізація. Вона  є необхідною, 

але недостатньою умовою виходу економіки держави із кризового стану. За 

відсутності протекціоністських заходів сучасний стан виробничого комплексу 

не дозволяє витримати конкуренцію із західними виробниками навіть на 

внутрішньому ринку.  

Десятий напрямок – відновлення виробничого потенціалу. Швидке 

скорочення виробничого потенціалу та зменшення витрат на його оновлення 

призвело до нашої країни за останні роки до корінних змін стану виробничого 

комплексу. Здебільшого він виявився фізично та морально застарілим. У 

галузях промисловості спостерігається зниження обсягів виробництва 

наукомісткої продукції, що визначають технічний та технологічний рівень 

країни. Інноваційна активність зменшується під впливом низьких 

платоспроможності та попиту як з боку держави, так і з боку недержавного 

сектора економіки. В умовах скорочення попиту підприємства та організації 

насамперед скорочують обсяги виробництва наукомісткої продукції на користь 

більш дешевої та технологічно найпростішої. 

Таким чином, пошук нових можливостей та механізмів у розробці та 

впровадженні інновацій дозволило виявити та обґрунтувати низку проблем та 

напрямків інноваційного розвитку нашої країни. Головними проблемами 

розвитку інноваційної моделі в Україні є: слабка інноваційна політика, 

спрямована на збереження економічної відсталості; незацікавленість держави у 

проведенні заходів щодо прискорення науково-технічного розвитку країни, 

зміцнення її наукового потенціалу. Усі останні роки економічні реформи були 

спрямовані на побудову ринкових інституцій, держава зовсім не приділяла 

уваги розвитку наукової сфери. У той самий час розвинені країни за минулий 

період як активно залучали наших фахівців, а й ретельно займалися розвитком 

свого наукового сектора як головного стратегічного напрями своєї національної 

економіки. 
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