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чижов С. В. проблеми інноваційного розвитку промисловості в Україні
У статті розглядаються різні підходи до виникнення конкурентоспроможності промислової продукції в сучасних умовах і розвитку інноваційної 
конкурентоспроможності промисловості. Поглиблюється зміст і надається авторське тлумачення поняття «інноваційна конкурентоспро-
можність» промисловості. Визначається взаємозв’язок між поняттями «інноваційна діяльність» і «конкурентоспроможність». Аналізуються 
тенденції розвитку інноваційної діяльності у промисловості та галузях пріоритетного розвитку, орієнтованих на зростання інноваційної кон-
курентоспроможності. Розкриваються тенденції технологічного відставання промислового виробництва за основними показниками. Узагаль-
нюються основні проблеми інноваційного розвитку промисловості та висвітлюються шляхи активізації інноваційної діяльності для формування 
моделі інноваційного розвитку промисловості в Україні.
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Чижов С. В. Проблемы инновационного развития промышленности 

в Украине
В статье рассматриваются различные подходы к возникновению 
конкурентоспособности промышленной продукции в современных 
условиях и развитию инновационной конкурентоспособности про-
мышленности. Углубляется содержание и предоставляется автор-
ское толкование понятия «инновационная конкурентоспособность» 
промышленности. Определяется взаимосвязь между понятиями «ин-
но вационная деятельность» и «конкурентоспособность». Анализиру-
ются тенденции развития инновационной деятельности в промыш-
ленности и отраслях приоритетного развития, ориентированных на 
рост инновационной конкурентоспособности. Раскрываются тенден-
ции технологического отставания промышленного производства по 
основным показателям. Обобщаются основные проблемы инноваци-
онного развития промышленности и освещаются пути активизации 
инновационной деятельности для формирования модели инновацион-
ного развития промышленности в Украине.
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The article discusses various approaches to initiation of the industrial com-
petitiveness in the current context and to development of the innovative 
industrial competitiveness. The author goes into the details and interprets 
the concept of «innovation competitiveness» of industry. The relationship be-
tween the concepts of «innovation activity» and «competitiveness» are de-
fined. Trends of development of the innovation activity in the industry and the 
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На сучасному етапі економічних перетворень 
вагомим фактором оздоровлення національної 
економіки є зростання конкурентоспромож-

ності промисловості України, яке може забезпечити 
входження країни до регіональних і світових товарних 
ринків. Промисловість залишається найважливішою 
складовою господарського комплексу України, струк-
тура та динаміка розвитку якої практично визначають 
стан економіки. Проте, на сьогодні спостерігається 
процес втрати конкурентоспроможності вітчизняними 
підприємствами на зовнішньому ринку та витіснення їх 
іноземними конкурентами із внутрішнього ринку, вна-
слідок чого національна економіка втрачає робочі місця 
та новостворену додану вартість.

У ХХI столітті конкурентоспроможність видів 
економічної діяльності визначається динамікою пріо-
ритетів знань та інновацій. Постіндустріальна економі-

ка, в якій нові наукові продукти, технології, винаходи, 
інтелектуальні товари і послуги стають важливішою 
складовою структурних перетворень промислового ви-
ду економічної діяльності, мають яскраво виражений 
інноваційний характер.

За таких умов необхідність посилення позицій віт-
чизняної промислової продукції на внутрішньому й зов-
нішньому ринках і виходу промисловості на нові рубежі 
обумовлює нагальну потребу в досягненні відповідності 
головній базовій умові – досягнення високої конкуренто-
спроможності продукції та інноваційно-технологічного 
наповнення виробництва, що вимагає формування інно-
ваційної моделі розвитку промисловості.

Закон України «Про інноваційну діяльність» трак-
тує інновації як «новостворені (застосовані) і (або) вдо-
сконалені конкурентоспроможності здатні технології, 
продукція або послуги, а також організаційно-технічні 
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рішення виробничого, адміністративного, комерційно-
го або іншого характеру, що істотно поліпшують струк-
туру та якість виробництва і (або) соціальної сфери» [1]. 
Відповідно, інноваційним, згідно із Законом, визнаєть-
ся продукт, який є реалізацією об'єкта інтелектуальної 
власності, на який виробник продукту має державні 
охоронні документи (патенти, свідоцтва) чи одержані 
від власників цих об'єктів інтелектуальної власності лі-
цензії, або реалізацією (впровадженням) відкриттів, які 
підвищують вітчизняний науково-технічний і техноло-
гічний рівень, виробленого в Україні вперше, або, якщо 
не вперше, то який порівняно з іншим аналогічним про-
дуктом, представленим на ринку, є конкурентоспромож-
ним і має суттєво вищі техніко-економічні показники.

Інноваційна діяльність являє собою процес, спрямо-
ваний на реалізацію результатів закінчених наукових 
досліджень і розробок або інших науково-технічних 

досягнень у новий чи вдосконалений продукт, реалізо-
ваний на ринку, у новий чи вдосконалений технологіч-
ний процес, використовуваний у практичній діяльності, 
а також у пов'язані з ним додаткові наукові дослідження 
і розробки. При цьому слід враховувати, що інновацій-
на діяльність означає весь без винятку інноваційний 
процес, починаючи з появи науково-технічної ідеї й за-
кінчуючи поширенням (дифузією) продукту [2]. Іннова-
ційна діяльність є основною умовою підвищення конку-
рентоспроможності, а нові продукти та послуги здатні 
змінити весь виробничий цикл, методи роботи і спосіб 
життя споживача іноді навіть самим непередбачуваним 
способом. Прикладом цього може служити зростання 
комерційної активності, сконцентрованої у всесвітній 
павутині. Тому більшість розвинених країн світу шу-
кають способи збільшення конкурентоспроможності 
своєї економіки в тому, що, на думку уряду і вчених-
дослідників цих країн, цьому сприятиме підтримка ін-
новаційної діяльності.

Традиційно рівень конкурентоспроможності про-
мислової продукції оцінюється її реалізацією на ринках: 
внутрішньому – національному, зовнішніх – у рамках 
країн СНД, європейському та світовому. При цьому 
основним критерієм виміру інноваційної конкуренто-
спроможності стає ефективність інноваційної діяль-
ності, яка, як відомо зі світової практики, оцінюється 
по ряду показників на галузевому та регіональному рів-
нях, серед яких обсяг витрат і кількість робочих місць 
у сфері досліджень, впровадження нових продуктів і 
продукції, розвиток промислових кластерів, приплив і 
відтік дослідників, інноваторів; кількість підприємств 
наукомістких галузей, число міжрегіональних і міжна-
родних партнерів; промислові інвестиції в НДДКР, що 
підтримують інвестиції, інвестиції венчурного капіталу, 
віддача від інвестицій і т. п.

Конкурентоспроможність промислової продукції 
може досягатися більшою мірою за рахунок нових тех-
нологій і капіталу і меншою мірою – за рахунок дешевої 
праці. В економічно розвинених країнах зростання кон-
курентоспроможності в сучасних умовах забезпечуєть-
ся на 50 % технологічним прогресом, більше 25 % – ка-
піталом і близько 25 % – працею. Цінова конкуренція в 

основному базується на підвищені якості традиційної 
продукції за рахунок дотримання існуючого техноло-
гічного процесу і залежить від попиту і пропозиції на 
ринку; сировинна – визначається якістю сировини, по-
питом і пропозицією на ринку: інноваційна конкурен-
ція ґрунтується на базисних і поліпшуючих інноваціях, 
у результаті впровадження яких і виникає інноваційна 
конкурентоспроможність. Слід зазначити, що іннова-
ційна конкуренція характерна майже для всіх ринків 
товарів. Однак на ринках традиційних товарів домінує 
цінова конкуренція, у той час, як інноваційна конкурен-
ція переважає на ринках інноваційної продукції. Особ-
ливості інноваційної конкуренції, що виникла в якісно 
нових умовах розвитку світової економічної системи, 
зумовили зміну основних компонентів конкурентоспро-
можності національної промисловості. У цих умовах 
інноваційна конкурентоспроможність промисловості 
об'єк тивно базується на розвитку науки, впровадженні 
нових технологій і техніки як основних чинників змі-
сту та створення додаткових конкурентних переваг для 
участі в інноваційній конкуренції [3].

Отже, інноваційна конкурентоспроможність про-
мисловості розглядається нами як особлива 
ринкова властивість, що визначає здатність до 

здійснення активної інноваційної діяльності, яка реа-
лізується в збільшенні конкурентоспроможної продук-
ції на внутрішньому і зовнішньому ринках. Ця власти-
вість формується завдяки науковому та інноваційно-
технологічного наповненню, інституційному, інвестицій-
ному забезпеченню, зростанню інтелектуального кадро-
вого потенціалу для здійснення інноваційного процесу і 
визначає можливості не тільки утримувати конкурентні 
позиції, але і створювати додаткові конкурентні перева-
ги для освоєння інноваційних секторів світового ринку.

Визначальним фактором зростання інноваційної 
конкурентоспроможності промисловості є зміна у спів-
відношенні функціонуючих технологічних укладів. На 
нинішньому етапі розвитку технологічна структура ві-
тчизняної промисловості в основному представлена тре-
тім і четвертим технологічними укладами. До третього 
технологічного укладу належать теплові електростанції, 
паливна промисловість, вугільна промисловість, чорна 
металургія, промисловість металевих конструкцій, про-
мисловість будівельних матеріалів, скляна і фарфоро-
фаянсова промисловість; до четвертого технологічного 
укладу – кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна 
промисловість, машинобудування без електротехніч-
ної промисловості, автомобільна промисловість, тран-
спортне і сільськогосподарське машинобудування, бу ді - 
вельно-дорожнє і комунальне машинобудування, маши-
нобудування для легкої і харчової промисловості без по-
бутових приладів, виробництво сантехнічного та газо-
вого обладнання, суднобудівна промисловість, ремонт 
машин і устаткування, деревообробна та це лю лозно-
паперова, легка, харчова, борошномельно-кру п'я на і 
комбікормова промисловість; до п'ятого технологічного 
укладу – електротехнічна промисловість, верстатобу-
дівельна та інструментальна, приладобудування, ви-
робництво побутових приладів і машин, авіаційна про-
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мисловість, хіміко-фармацевтична, поліграфічна про - 
мисловість [4].

У системі конкурентоспроможного виробництва 
інновації стають інструментом все більш ефективного 
використання природних ресурсів, забезпечують при-
скорення зростання обсягів виробництва, структурні 
зрушення, а також сприяють перерозподілу інвестицій-
них ресурсів у напрямках розвитку пріоритетних галу-
зей промисловості. Сировинна модель розвитку вітчиз-
няної промисловості в умовах становлення інформацій-
ної економіки та інтеграції в міжнародні коопераційні 
зв'язки, по суті, позбавлена майбутнього. Характерні 
для трансформаційної економіки риси – ресурсодефі-
цітность, інституціональна нерозвиненість, нестабіль-
ність – можуть бути подолані тільки завдяки інтенсив-
ному розвитку інноваційної складової, що, у свою чергу, 
забезпечуватиме перехід до більш високих технологіч-
них укладів. В іншому випадку економічна система буде 
розвиватися шляхом вичерпання ресурсів екстенсивно-
го зростання і просування до економічної депресії. Тому 
зростання інноваційної конкурентоспроможності про-
мисловості України повинно базуватися на принципово 
новій якісній основі, сутність якої полягає в орієнтації 
на інтелектуальний розвиток кадрового потенціалу (на 
освіту і творчий потенціал), що повністю відповідає ці-
лям лісабонської стратегії та визначено Європейською 
Радою (у Лісабоні) у програмі створення інфраструкту-
ри знань, активізації інноваційного розвитку та еконо-
мічного реформування.

Підвищення конкурентоспроможності та наси-
ченості внутрішнього ринку промисловими то-
варами неможливо досягти без поліпшення 

інноваційної діяльності підприємств. Досвід розвине-
них країн світу свідчить, що в сучасних умовах швидко 
посилюється вплив інноваційних процесів на характер 
і структуру промислового виробництва. Уже на дано-
му етапі чітко простежується тенденція, коли фактор 
масштабного випуску однотипної продукції, що дозво-

ляє знижувати її собівартість, перестає бути важливим 
у підвищенні прибутковості. Досвід країн – лідерів на 
світовому ринку показує, що оволодіння ними світового 
ринку відбувалося через високий розвиток внутрішньо-
го ринку і його насичення новими якісними товарами. 
Тому частка інноваційно активних підприємств у цих 
країнах (США, Японія, Франція, Німеччина) складає 
70 – 80 % їх загальної кількості. Найважливішим для 
конкуруючих підприємств стає високий ступінь сприй-
няття і поширення інновацій.

Конкурентоспроможність, що заснована на інно-
ваційності виробництва та диверсифікації продукції, 
набуває все більших переваг порівняно з ціновою кон-
куренцією. На світовому ринку частка наукомісткої про-
дукції США становить 39 %, Японії – 30 %, Німеччині – 
16 %. Щорічно від експорту цієї продукції США отриму-
ють 700 млрд дол., Німеччина – 530, Японія – 400 млрд 
дол. В Україні частка інноваційно активних підприємств 
у 2012 р. становить лише 13,6 % (рис. 1). Одним із клю-
чових критеріїв оцінки рівня конкурентоспроможності 
промислової продукції є її реалізація на регіональних 
ринках. Одна і та ж продукція може бути конкуренто-
спроможною на одних регіональних ринках і неконкурен-
тоспроможною на інших. Це залежить від багатьох факто-
рів, серед яких основними є рівень технологічного укладу 
економіки країни, якість, ціна, реклама і т. ін. Дослідження 
динаміки діяльності промислових підприємств з реаліза-
ції інноваційної продукції за 2000 – 2012 рр. виявляє не-
гативну тенденцію. Питома вага інноваційної продукції 
в загальному обсязі реалізованої продукції промислово-
сті за цей період зменшилась з 6,7 % до 3,3 % (див. рис. 1).  
У 2012 р. у загальному обсязі реалізованої інноваційної 
продукції промисловості частка переробної становить 
лише 4,8 %, з неї: інноваційна продукція машинобудуван-
ня – 10,0 %, металургійного виробництва та виробництва 
готових металів – 1,7 %, хімічної та нафтохімічної про-
мисловості – 4,8 %, целюлозно-паперового виробництва 
та видавничої діяльності – 1,4 %, виробництва харчових 
продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 2,5 % [5]. Необ-
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Рис. 1. частка інноваційно активних промислових підприємств України  
та реалізованої ними інноваційної продукції, % [5]
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хідно відзначити, що динаміка обсягів реалізованої інно-
ваційної продукції за основними видами економічної ді-
яльності за останні десять років висвітлює значне змен-
шення частки целюлозно-паперової галузі, виробництва 
транспортних засобів та устаткування, металургійного 
виробництва та виробництва готових металевих виро-
бів. За цей період в промисловості країни зменшилася 
частка інноваційно активних підприємств (див. рис. 1).

Поряд з цим, на вітчизняних промислових підпри-
ємствах не відбувається позитивних змін у ставленні до 
освоєння нових видів техніки і видів інноваційної про-
дукції. У цілому тенденції впровадження інновацій на віт-
чизняних промислових підприємствах є негативними, 
що відображає показник освоєння виробництва нових 
видів промислової продукції, кількість найменувань 
якої зменшилося за останні десять років у шість разів. 

Негативна динаміка інноваційної діяльності про-
мислових підприємств пов'язана з тривалим спадом 
промислового виробництва, відсутністю власних кош-
тів на інновації, дорогими кредитами, розукрупненням 
підприємств у процесі приватизації, що в багатьох ви-
падках супроводжувалося руйнуванням інноваційної 
інфраструктури. На цьому тлі відбувається зменшення 
придбання нових технологій (технічних досягнень) в 
Україні та за її межами, а також зменшується впрова-
дження нових технологічних процесів.

Аналіз тенденції розвитку інноваційної діяльно сті 
пріоритетних галузей промисловості України за 
останні п'ять років (2008 – 2012 рр.) виявляє зни-

ження інноваційної активності по ряду основних показ-
ників. У машинобудуванні зменшилася кількість іннова-
ційно активних підприємств на 13,1 %, знизився обсяг 
реалізованої інноваційної продукції на 2,2 %, придбання 
нових технологій в Україні та за кордоном зменшилося 
на 64,7 %, впровадження нових маловідходних і ресур-
созберігаючих технологій зменшилося на 11,6 %.

На підприємствах металургійної галузі істотно 
знизилися обсяги реалізації інноваційної продукції (до 

40,3 %), але зросло впровадження нових технологічних 
процесів в 1,7 разу. Однак, необхідно відзначити, що ре-
конструкція і технологічна модернізація галузі здійсню-
ється в основному за рахунок придбання зарубіжного 
морально застарілого обладнання і технологій. Водночас 
більшість перспективних розробок вітчизняної науки не 
знаходить застосування у виробництві. У підприємств 
відсутня зацікавленість у впровадженні інновацій, осо-
бливо зі значним терміном окупності. Практика така, що 
вітчизняні металургійні підприємства фінансують ті на-
укові розробки, які дають швидку гарантовану віддачу.

Розвиток хімічної та нафтохімічної галузей про-
мисловості характеризується зниженням обсягів реалі-
зованої інноваційної продукції в 1,7 разу, зменшенням 
придбання нових технологій на 17 %, впровадження но-
вих технологічних процесів на 12,2 %.

Зниження інноваційної діяльності на підприєм-
ствах базових галузей промисловості чинить негатив-
ний вплив на технологічний розвиток цих галузей, тягне 
за собою технологічне відставання інших галузей про-
мисловості і таким чином консервує низький техноло-
гічний рівень промисловості України (рис. 2).

Промисловий комплекс України на сьогодні є не-
підготовленим до інтенсивного розвитку більш висо-
ких технологічних укладів на власній науково-технічній 
основі, при досягненні яких науково-технічні розробки 
перетворюються на базовий елемент виробництва. На-
явність науково-технічного потенціалу в країні не харак-
теризує ступінь технологічного розвитку, оскільки не ві-
дображає впливу швидкості процесу освоєння науково-
технологічних досягнень, як такого, що визначається 
організаційними формами інноваційної сфери діяльнос-
ті. Формування інституційних передумов забезпечення 
підвищення інноваційної конкурентоспроможності про-
мисловості України вказує на їх недосконалість. Сфера 
регулювання інноваційної діяльності в промисловості 
України на сучасному етапі характеризується неповно-
тою інститутів та інституцій, а також низьким рівнем 
їх координації. Недостатньо розвинені інститути, що 
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Рис. 2. тенденція показників технологічного рівня промислового виробництва [6]
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забезпечують зв'язок науки з виробництвом, і комерціа-
лізація наукових результатів. Не отримали належного 
розвитку нові інститути інноваційної інфраструктури. 
Необхідно вдосконалення нормативно-правового забез-
печення інноваційного розвитку промисловості, зокре-
ма, налагодження ефективної взаємодії середнього та 
малого бізнесу, перш за все, у наукомістких секторах.

ВИСНОВКИ
Таким чином, стан і тенденції розвитку іннова-

ційної діяльності в промисловості України за останнє 
десятиліття свідчить про невідповідність сучасним ви-
могам підвищення інноваційної конкурентоспромож-
ності національної промисловості на внутрішньому і 
зовнішньому ринках. Одним із ключових умов активі-
зації інноваційної діяльності та підвищення на цій осно-
ві конкурентоспроможності промисловості в період 
трансформації економіки та формування розвинених 
ринкових відносин стає вдосконалення державного ре-
гулювання науково-технічного, інноваційного розвитку 
промисловості України і формування розвинутого ін-
ституціонального середовища.

Для того, щоб інноваційні процеси, що відбуваються 
в інноваційній сфері діяльності вітчизняної промисловос-
ті, сьогодні забезпечували формування інноваційної кон-
курентоспроможності промисловості, необхідна система 
дій державного регулювання шляхом розробки спільних 
проектів за участю бізнесу і держави; цільового держав-
ного фінансування новітніх технологій та конкурентних 
видів виробництв. Враховуючи тенденції, сучасні переду-
мови розвитку національної промисловості, особливості 
розвитку інноваційної діяльності окремих її галузей та 
існуючий досвід розвинутих країн світу, формування ін-
новаційної конкурентоспроможності промисловості ви-
магає обґрунтування розвитку певних галузей і видів ви-
робництв, орієнтованих на інноваційну конкурентоспро-
можність на внутрішньому і зовнішньому ринках.            
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