
УДК 658.589(477) 

Шестопалова О.В.
1
,  

Довга І.О.
2 

1 
ст. викл. ЗНТУ 

2
 студ. гр. ФЕУ  - 517 

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

УКРАЇНИ 

Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність», 

інноваційний проект – комплект документів, що визначає процедуру і 

комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо 

створення і реалізації інноваційного продукту і інноваційної продукції.[2] 

Інноваційним визнається проект, яким передбачаються розробка, 

виробництво і реалізація інноваційного продукту і інноваційної продукції. 

До основних елементів інноваційного проекту належать [3]: 
- сформульовані цілі та завдання, що відображають основне 

призначення проекту; 

- комплекс проектних заходів для рішення інноваційної проблеми і 

реалізації поставленихцілей; 

- організація виконання проектних заходів; 

- основні показники проекту. 

Аналіз динаміки інноваційно-активних підприємств за 2013-2018 рр. 

вказує на те, що, попри зменшення кількості підприємств, які впроваджували 

інновації з 2013р. та освоєних нових видів техніки спостерігалося 

поліпшення ситуації щодо зростання кількості впроваджених нових 

технологічних процесів (табл. 1). 

Як бачимо з таблиці 1 щодо інноваційної активності промислових 

підприємств в Україні у 2018 році, то питома вага підприємств, що 

впроваджували інновації порівняно з 2017 роком зменшилася і склала 10,7% 

за зменшення кількості найменувань освоєних нових видів техніки з 758у 

2017 році до 641 одиниць у 2018 році , попри збільшення впровадження 

нових технологічних процесів з 1647 у 2017 році до 1893 одиниць у 2018 

році.  

Результативність інноваційної діяльності в Україні не відповідає 

вимогам забезпечення стабільного інноваційного розвитку. Питома вага 

інноваційно-активних підприємств у 2018 році склала 12,8% (проти 13,0% у 

2017р.). Розвиток економіки України у 2017 р. за глобальної фінансової кризи 

знову спричинив погіршення умов інноваційної діяльності в Україні. 

Таблиця 1 - Впровадження інновацій на промислових підприємствах 

України у 2012-2018 рр.[4] 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 2018 



Питома вага 

підприємств, що 

впроваджували 

інновації, (%) 

10,0 8,2 10,0 11,5 10,8 10,7 

Освоєно інноваційні 

види продукції, 

найменувань 

3978 2152 2408 2526 2446 2685 

Кількість освоєних 

нових видів техніки, 

найменувань, (одиниць) 

769 657 786 881 758 641 

Кількість впроваджених 

нових технологічних 

процесів, (одиниць) 

1727 1808 1145 1419 1647 1893 

з них - маловідходних, 

ресурсозберігаючих 

645 690 424 634 680 753 

 

Масштабне зростання та посилення партнерства держави і 

підприємницького(особливо виробничого) сектора в реалізації державних 

програм, дасть змогу широко використовувати ринкові механізми 

фінансування і управління у галузі розроблення і впровадження інновацій. 
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