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АНОТАЦІЯ 

Квак С.А. Економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності 

промислових підприємств України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». 

–Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2020.  

Дисертація присвячена вирішенню науково-практичного завдання щодо 

обґрунтування теоретичних положень і практичних рекомендацій з 

удосконалення економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності 

промислових підприємств України. 

У роботі поглиблено розуміння сутності інноваційної діяльності, 

інноваційного підприємства, економічного механізму їх стимулювання у 

промисловості. На підставі узагальнення наукових підходів до розуміння 

сутності інноваційної діяльності, а також вивчення нормативно-правового 

забезпечення її державного регулювання запропоновано визначення цього 

поняття як складного процесу, який полягає у перетворенні новацій, як правило, 

у формі нових ідей, в інновації з метою забезпечення соціального, економічного, 

екологічного чи іншого суспільного ефекту. Зважаючи на складність оцінювання 

рівня новизни промислової продукції, запропоновано визначати інноваційне 

підприємство з позиції витратного методу. 

Аргументовано класифікувати нормативно-правове забезпечення з питань 

стимулювання інноваційної діяльності на три групи: 1) акти, які регулюють 

відносини у сфері інтелектуальної власності; 2) акти, що регулюють відносини 

власне в сфері інноваційної та науково-технічної діяльності; 3) акти, які 

регулюють ширше коло господарських відносин, пов’язаних з інноваційною 

сферою. Такий підхід сприятиме удосконаленню інституційної підтримки 

інноваційної діяльності з урахуванням етапів інноваційного процесу та принципу 

розподілу повноважень в державному регулюванні інноваційної сфери. 
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У роботі запропоновано концептуальну модель ЕМСІД, інституційною 

основою якої є інструменти державного регулювання, ринкові стимули та 

суспільні вимоги, а базовими принципами – пріоритетність інтересів 

національної безпеки, підвищення стандартів якості життя, розподіл 

повноважень в державному регулюванні, моніторинг ефективності 

стимулювання. У дослідженні ЕМСІД виокремлено неформальні і формальні 

інститути стимулювання інноваційної діяльності.  

Обґрунтовано напрями вдосконалення інформаційно-аналітичного 

забезпечення ЕМСІД промислових підприємств України в частині таких завдань: 

1) гармонізація системи показників з Європейським інноваційним табло та 

індикаторами досягнення Цілей сталого розвитку, 2) забезпечення 

представництва малого бізнесу у звітності з питань інновацій, 3) використання 

аналітичних показників, які дають змогу обґрунтувати пріоритети інноваційного 

розвитку промисловості, а також оцінити відповідний суспільний ефект, 4) 

удосконалення методології обліку інноваційної діяльності з використанням 

допоміжного сателітного рахунку. 

Оцінено стан інноваційної діяльності України відносно світового рівня, 

який показує, що Україна має освітній та науковий потенціал, здатний 

продукувати наукові ідеї та розробки, проте рівень їх комерціалізації 

залишається на низькому рівні. Як наслідок, Україна відстає за такими 

критеріями розвитку інноваційної сфери як продуктивність праці та фінансове 

забезпечення інноваційної діяльності.  

Проведено аналіз стану та перспектив розвитку системи державного 

регулювання інноваційної активності суб’єктів промисловості впродовж 

останніх років. Домінуючими напрямами інноваційної діяльності вітчизняних 

підприємств є придбання машин, обладнання та програмного забезпечення, а 

джерелом їх фінансування – власні кошти підприємств. Негативною тенденцією 

є зменшення частки інноваційної продукції в загальному обсязі промислової, 

обсягів фінансування інновацій іноземними інвесторами. 
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В результаті дослідження процесів функціонування об’єктів  інноваційної 

інфраструктури в Україні встановлено, що за показниками їх діяльності Україна 

суттєво відстає від глобальних трендів. Для економічного стимулювання 

розвитку інноваційної інфраструктури в Україні з урахуванням зарубіжного 

досвіду важливими є такі завдання: 1) відновити частину податкових пільг з 

урахуванням нових умов функціонування інноваційних парків і кластерів, 2) 

збільшити державне фінансування на початкових етапах формування об`єктів 

інноваційної інфраструктури, 3) упорядкувати нормативно-правове забезпечення 

щодо їх функціонування. 

Акцентовано, що державна підтримка інноваційної моделі розвитку 

промисловості передбачає наявність відповідних стратегічних орієнтирів, 

програм і управлінських рішень. Для їх обґрунтування з урахуванням галузевих 

особливостей промисловості розроблено науково-методичний підхід, що 

забезпечує формування матриці стратегій інноваційного розвитку підприємств за 

видами економічної діяльності. Побудова матриці стратегій базується на 

діагностиці сукупного потенціалу промислових підприємств і рівня його 

реалізації в інноваційній сфері. В результаті застосування методики для кожного 

з промислових видів економічної діяльності в Україні окреслено стратегію 

інноваційного розвитку, обґрунтовано пропозиції щодо напрямів економічного 

стимулювання її реалізації. 

Запропоновано кластерний підхід до удосконалення системи державної та 

регіональної підтримки розвитку промисловості України, який передбачає 

стимулювання мережі підприємств, наукових установ і суб'єктів ринкової 

інфраструктури для розробки і реалізації інноваційних проєктів у промисловості. 

Кластерний підхід дає змогу поєднувати переваги спеціалізації, інтеграції й 

кооперації у підвищенні конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в 

організаційно-економічній системі вищого рівня: регіональному, галузевому 

кластері за рахунок консолідації ресурсів учасників. Ідея кластерної моделі 

реалізована на прикладі обґрунтування доцільності та організаційної схеми 

створення міжрегіонального промислового кластеру «Надбужжя», метою якого є 
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забезпечення сприятливих умов для інноваційного підприємництва у сфері 

циркулярної економіки шляхом спільного використання науково-дослідного, 

виробничо-технологічного та інфраструктурного потенціалу прикордонних 

регіонів України та Польщі.  

Здійснено моделювання вибору стратегії інноваційного розвитку для 

суб’єктів промисловості, що ґрунтуються на використанні теорії нечітких 

множин в оцінюванні рівня інвестиційної привабливості та інноваційного 

потенціалу підприємств. На основі запропонованого методологічного підходу 

обґрунтовано  стратегічні напрями інноваційного розвитку машинобудівних 

підприємств України.  

Аргументовано, що перспективними економічними стимулами в реалізації 

стратегій інноваційного розвитку суб’єктів промисловості можуть бути для:  

1) підприємств, які у виробництві застосовують шостий технологічний уклад – 

звільнення від сплати мита та податку на додану вартість на сировину, 

обладнання, комплектуючі, інші товари, які не виробляються в Україні, 2) 

учасників інноваційних проєктів – встановлення норми прискореної амортизації 

для третьої і четвертої груп основних засобів; 3) інноваційних підприємств – 

сплата земельного податку розміром 50 % чинної ставки оподаткування, 

зменшення на 50% податку на додану вартість і податку на прибуток, 

одержаного від виконання інноваційних проєктів;  

4) підприємств. які не мають статусу інноваційного, але є суб’єктами 

інноваційної активності – запровадження дослідницького податкового кредиту.  

Отримані наукові результати і практичні рекомендації сприятимуть 

стимулюванню інноваційної діяльності суб’єктів промисловості України з метою  

підвищення їхньої конкурентоспроможності та сталого розвитку. 

Ключові слова: економічний механізм, інноваційна діяльність, інноваційне 

підприємство, промислові підприємства, стимулювання, стратегія інноваційного 

розвитку. 
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ANNOTATION 

Kvak S. A. Economic Mechanism of Stimulation of Innovative Activity of 

Industrial Enterprises of Ukraine. −  Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Economics, Specialty 08.00.03 - Economics 

and Management of National Economy. − Ivan Franko National University of Lviv, 

Lviv, 2020. 

The thesis is devoted to the solution of a scientific and practical task 

concerning the substantiation of theoretical regulations and practical recommendations 

on the perfection of the economic mechanism of stimulation of innovative activity of 

industrial enterprises of Ukraine. 

The understanding of the essence of the innovative activity, innovative 

enterprise, and economic mechanism of their stimulation in industry is deepened. 

Based on the generalization of scientific approaches to the understanding of the 

essence of innovative activity, as well as the study of regulatory and legal support for 

its state regulation, it is proposed to define this concept as a complex process, which is 

to transform novations, usually in the form of new ideas, in innovations to ensure 

social, economic, environmental or another social effect. Given the complexity of 

assessing the novelty level of industrial products, it is proposed to define the 

innovative enterprise from the standpoint of the cost method, according to which an 

economic entity is innovative which, firstly, has registered innovative projects and 

maintains separate accounting for their implementation, and secondly, incurs costs for 

innovative activity that exceeds 70% of total costs. This approach expands the range of 

economic incentives by taking into account all types and results of innovative activity. 

It is argued to classify the regulatory framework on the stimulation of 

innovative activity into three groups: 1) acts governing relations in the field of 

intellectual property; 2) acts regulating relations in the sector of innovative and 

scientific and technical activity; 3) acts that regulate a wider range of economic 

relations related to the innovative sector. This approach will help to improve the 

institutional support of innovative activity, taking into account the stages of the 
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innovation process and principle of the distribution of powers in state regulation of the 

innovation sector. 

A conceptual model of the economic mechanism of stimulation of innovative 

activity of industrial enterprises of Ukraine is offered, the institutional basis of which 

includes state regulation instruments, market incentives and societal requirements, and 

the basic principles of which lie in the priority of national security, improvement of life 

quality, distribution of powers in state regulation, monitoring of stimulation 

effectiveness. The EMSIA study identifies informal and formal institutions for 

stimulating innovative activity. The informal ones include institutions that have an 

indirect impact on innovative activity, namely, national self-determination, historical 

experience, innovation culture, public awareness; formal ones include institutions of 

direct influence, namely, regulations, governmental establishments. 

The directions of improvement of the information and analytical support of the 

EMSIA of industrial enterprises of Ukraine in part of the following tasks are 

substantiated: 1) harmonization of the system of indicators with the European 

Innovation Scoreboard and indicators of the achievement of Sustainable Development 

Goals; 2) ensuring the representation of small business in innovation reporting; 3) use 

of analytical indicators, which allow substantiating the priorities of the  industry’s 

innovative development; 4) improving the methodology of accounting of innovative 

activity using a sectional satellite account. 

The state of Ukraine’s innovative activity in relation to the world level is 

assessed, which shows that Ukraine has educational and scientific potential capable of 

producing scientific ideas and developments, but the level of their commercialization 

remains low. As a result, Ukraine falls behind by such criteria for the innovation sector 

development as labor productivity and financial support for innovative activity. 

According to the European Innovation Scoreboard, human resources are the strongest 

component of innovations for Ukraine, which has high values of indicators of doctoral 

graduates, patent applications. The weaknesses of the innovation sector development 

include the financial support of innovations, innovative activity of small and medium-

sized businesses, as well as the level of expenditures on research and development. 
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The analysis of the state and prospects of the development of the system of 

state regulation of the innovative activity of industrial entities in recent years is carried 

out. The dominant areas of the innovative activity of domestic enterprises include the 

purchase of machinery, equipment and software, and the source of their funding 

includes enterprises’ own funds. The negative trend is the decrease in the share of 

innovative products in the total industrial volume, the volume of innovation financing 

by foreign investors. 

As a result of the study of the processes of functioning of the innovation 

infrastructure facilities in Ukraine, it is determined that Ukraine falls far behind global 

trends in terms of their performance. To economically stimulate the innovation 

infrastructure development in Ukraine taking into account foreign experience the 

following tasks are important: 1) to restore a part of tax incentives taking into account 

new conditions of functioning of innovation parks and clusters, 2) to increase public 

funding at the initial stages of forming innovation infrastructure objects, 3) to settle 

regulatory and legal support for their functioning.  

It is emphasized that the state support of the innovative model of industrial 

development presupposes the availability of appropriate strategic guidelines, programs 

and managerial decisions. To substantiate them, taking into account the industry’s 

branch characteristics, a scientific and methodological approach is developed, which 

ensures the formation of a matrix of strategies for the innovative development of 

enterprises by types of economic activity. The matrix construction is based on a 

diagnosis of the total potential of industrial enterprises and the level of its 

implementation in the innovation sector. As a result of the application of the technique 

for each of the industrial kinds of economic activity in Ukraine the strategy of 

innovative development is defined and the proposals on the directions of economic 

stimulation of its realization are grounded. 

A cluster approach to improving the system of state and regional support for the 

industrial development of Ukraine is proposed, which provides for the stimulation of a 

network of enterprises, research institutions and market infrastructure entities for the 

development and implementation of innovative projects in industry. The cluster 
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approach makes it possible to combine the advantages of specialization, integration 

and cooperation in increasing the competitiveness of economic entities in the 

organizational and economic system of a higher level: a regional, sectoral cluster by 

consolidating the resources of participants. The idea of a cluster model is realized on 

the example of substantiation of the expediency and organizational scheme of the 

creation of the interregional industrial cluster “Nadbuzhzhia”, the purpose of which is 

to provide favorable conditions for innovative entrepreneurship in the field of the 

circular economy through the joint use and development of the research, production, 

technological and infrastructural potential of border regions of Ukraine and Poland. 

The modeling of the choice of the innovation development strategy for 

industrial entities based on the use of a fuzzy set theory in assessing the level of 

investment attractiveness and innovation potential of enterprises is carried out. Based 

on the proposed methodological approach, the strategic directions of the innovation 

development of machine-building enterprises of Ukraine.  

It is argued that promising economic incentives in the implementation of 

strategies for the innovation development of industrial entities may be applied for: 1) 

enterprises that use the sixth technological mode of production – exemption from 

customs duties and the value added tax on raw materials, equipment, components and 

other goods which are not produced in Ukraine, 2) participants in innovative projects – 

the establishment of the rate of accelerated depreciation for the third and fourth groups 

of fixed assets; 3) innovative enterprises – payment of the land tax in the amount of 

50% of the current tax rate, reduction by 50% of the value added tax and income tax 

received from the implementation of innovative projects; 4) enterprises which do not 

have the status of the innovative one, but are subjects of innovative activity – the 

introduction of a research tax credit. 

The obtained scientific results and practical recommendations will help 

stimulate the innovative activity of Ukrainian industrial entities in order to increase its 

competitiveness and sustainable development. 

Key words: economic mechanism, innovative activity, innovative enterprise, 

industrial enterprises, stimulation, strategy of innovative development. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасний період економічного розвитку 

характеризується активною взаємодією та швидкими змінами у виробничих і 

цифрових технологіях, процесах інтелектуалізації праці, для позначення яких 

використовують поняття четвертої промислової революції. Економічне зростання 

і рейтинг країни у світовій економіці визначаються її інтелектуальним капіталом, 

здатністю генерувати нові ідеї та реалізовувати їх шляхом інноваційно-

інвестиційної моделі розвитку. Високий рівень глобальної конкуренції на ринку 

промислової продукції, прискорена динаміка її технологічного оновлення та 

цифровізації зумовлюють актуальність проблем ефективного стимулювання 

інноваційної діяльності, головним суб’єктом якої традиційно виступають 

промислові підприємства. 

Глобальна пандемія 2020 року загострила проблеми доступу до фінансових 

ресурсів і ринків капіталу, але водночас виявила стратегічне значення для кожної 

країни державної підтримки високотехнологічних галузей, зокрема, 

фармацевтичної промисловості, виробництва електроніки і телекомунікаційного 

обладнання, медичної, високоточної та оптичної техніки. Розвиток таких видів 

діяльності ґрунтуються на підвищенні інтелектуалізації праці і потребує 

додаткових інвестицій у комерціалізацію знань, а відтак – в інноваційну сферу. 

Проблематика розвитку інноваційної сфери та її стимулювання є у фокусі 

досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. Теорії інновацій, їх впливу на 

динаміку економічного розвитку, національну безпеку присвячені праці П. Друкера,  

Д. Львова, М. Портера, Р. Солоу, Б. Твісса, Р. Фостера, К. Фрімена, М. Хаммера, 

П. Хоувітта та інші. Наукові підходи до формування стратегій інноваційного 

розвитку, інноваційної політики держави розвивають у своїх дослідженнях 

О. Амоша, Ю. Бажал, Б. Буркинський, В. Геєць, А. Гречан, М. Денисенко, 

Н. Демчишак, Я. Жаліло, О. Жилінська, В. Захарченко, С. Ілляшенко, М. Крупка, 

О Лапко, Л. Ліпич, Б. Малицький, О. Макар, І. Маркін, С. Матковський, 

О. Москаленко, Ж. Поплавська, І. Ривак, В. Семиноженко, О. Сорочак, Л. Федулова, 
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Н. Чухрай, З. Юринець. Роль інтелектуального потенціалу у реалізації інноваційно-

інвестиційних моделей розвитку економіки, напрями його стимулювання і розвитку 

висвітлюють Е. Лібанова, О. Грішнова, О. Гринькевич, О. Іляш, І. Мойсеєнко, 

В.Приймак, У.Садова, Л.Шевченко та ін. Інструменти стимулювання інноваційної 

діяльності, джерела її фінансування та їх диверсифікація є предметом наукових 

пошуків І. Алєксєєва, В. Бондарчука, З. Варналія, А.Дєгтяра, Я. Дропи, 

В.Костецького, І. Лютого, І.Михасюка, О. Рожка, М. Скиби, І. Юхновського та ін. 

Таким чином на сьогодні сформовано теоретико-методологічну основу 

дослідження інноваційної сфери та її державного регулювання. Проте потребують 

глибшого вивчення сучасні тенденції розвитку інституційної структури 

інноваційної сфери, нові форми стимулювання інноваційної активності 

промислових підприємств з урахуванням їх особливостей та потенціалу розвитку 

стратегічних галузей промисловості. Важливість досліджуваної проблематики для 

вітчизняної економіки посилюється загрозливою тенденцією зменшення обсягів 

промислового виробництва, низькою часткою інноваційної продукції, потребами 

модернізації промисловості та пошуку нових моделей її розвитку. Актуальність, 

теоретична і практична значимість цих проблем зумовили вибір теми 

дисертаційної роботи, її мету, основні завдання, предмет, об’єкт, і логіку 

наукового дослідження. 

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до основних напрямів наукових досліджень Львівського 

національного університету імені Івана Франка, Чернігівського національного 

технологічного університету, Полтавської державної аграрної академії. Зокрема 

здобувач є співвиконавцем таких науково-дослідних тем: «Методологія формування 

та використання статистичної бази даних та метаданих в регіональному управлінні» 

(№ держ. реєстрації 0116U001642), у межах якої запропоновано методику 

стратегічної діагностики підприємств промислових видів діяльності, «Стратегічні 

пріоритети та механізми фінансового забезпечення інноваційного розвитку базових 

галузей національного господарства» (№ держ. реєстрації 0118U004407) – 

розроблено матричну модель вибору інноваційно-інвестиційної стратегії 
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промислових підприємств; «Управління національною безпекою в умовах 

глобалізаційних викликів: макро-, мікро-, регіональний та секторальний виміри» (№ 

держ. реєстрації 0118U005209) – обґрунтовано рекомендації щодо стимулювання 

розвитку інноваційної інфраструктури в західному регіоні України на засадах 

кластерного та проєктного підходів.  

Мета й завдання дослідження. Метою дисертації є поглиблення теоретико-

методичних засад і розроблення науково-практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності 

(далі – ЕМСІД) промислових підприємств України.  

Поставлена мета дослідження конкретизована у таких завданнях: 

- поглибити поняттєвий апарат дослідження інноваційної сфери з 

урахуванням особливостей її розвитку та стимулювання у промисловості; 

- охарактеризувати інституційне забезпечення переходу промисловості 

України до інноваційної моделі розвитку, зокрема організацію та нормативно-

правові акти державного регулювання інноваційної діяльності; 

- обґрунтувати мету і складові економічного механізму в системі 

стимулювання інноваційної активності промислових підприємств; 

- розвинути інструментарій інформаційно-аналітичного забезпечення 

підтримки рішень в державному регулюванні інноваційним розвитком з 

урахуванням міжнародних і європейських стандартів обліку та аналізу інновацій; 

- оцінити конкурентні позиції промисловості України в інноваційній сфері 

з використанням міжнародних, європейських і національних індикаторів; 

- проаналізувати стан, динаміку та джерела фінансування інноваційної 

діяльності промислових підприємств України у контексті ефективності механізму 

її стимулювання; 

- виявити домінантні тенденції розвитку інноваційної інфраструктури 

промисловості, напрями її державної підтримки в Україні та світі; 

- розробити науково-методичні підходи до стратегічної діагностики 

промислових видів діяльності з урахуванням галузевих особливостей їх 

сукупного потенціалу та рівня його реалізації в інноваційній сфері України; 
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- визначити інституційні форми стимулювання інноваційної 

інфраструктури промисловості відповідно до стратегічних пріоритетів розвитку 

промислового комплексу України, його високотехнологічних галузей та цілей 

сталого розвитку; 

- здійснити моделювання вибору стратегій інноваційного розвитку 

суб’єктів промисловості з метою обґрунтування напрямів їх економічного 

стимулювання та з урахуванням інвестиційної привабливості й інноваційного 

потенціалу  

Об`єктом дослідження є процес державного регулювання інноваційної 

діяльності промислових підприємств в Україні. 

Предметом є теоретико-методичні та прикладні засади функціонування і 

розвитку економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності 

промислових підприємств України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

фундаментальні положення економічної науки, теорії державного регулювання,  

інновацій та інноваційного розвитку.  У процесі дослідження використано такі 

методи: узагальнення і систематизації – для розуміння та уточнення сутності 

основних понять інноваційної сфери та виявлення їх особливостей у 

промисловості, аналізу та синтезу – для типології складових інституційного 

забезпечення стимулювання інноваційної діяльності, побудови моделі 

інституційного механізму її стимулювання, методи стратегічного і статистичного 

аналізу – для діагностики стану та динаміки інноваційної активності підприємств 

в Україні, обґрунтування стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку 

промислових видів діяльності, теорія нечітких множин і матричний підхід – у 

моделюванні вибору стратегій стимулювання інноваційного розвитку 

промислових підприємств, візуалізації – для наочного відображення результатів 

дослідження.  

Інформаційною базою дисертації є нормативно-правові акти Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з 
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питань державного регулювання інноваційної сфери, інформаційно-аналітичні 

матеріали Державної служби статистики України, Євростату, міжнародних 

організацій; аналітичних центрів, праці вітчизняних і зарубіжних авторів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що теоретичні 

положення, висновки і рекомендації, сформульовані автором у дисертації, можуть 

слугувати методичною і практичною основою для удосконалення економічного 

механізму стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств в 

системі державного регулювання інноваційної сфери України та підвищення її 

конкурентоспроможності. До головних наукових результатів, які становлять 

особистий здобуток дисертанта і виносяться на захист, належать такі:: 

удосконалено: 

- науково-методичні підходи до стратегічної діагностики видів економічної 

діяльності, які, на відміну від існуючих, враховують галузеві особливості 

промисловості за критеріями і показниками сукупного потенціалу підприємств 

(людського, науково-дослідного, фінансово-економічного, екологічного) та рівнем 

його реалізації в інноваційній сфері. Це дало змогу обґрунтувати стратегічні 

пріоритети розвитку і стимулювання інноваційної активності з урахуванням 

специфіки видів промислової діяльності суб’єктів господарювання; 

- інформаційно-аналітичний інструментарій ЕМСІД в частині 

використання індикаторів сталого розвитку, європейського інноваційного табло, 

розширення об’єктів державних статистичних обстежень з питань інновацій за 

рахунок малого бізнесу, побудови сателітного рахунку інноваційної діяльності. 

Запропоновані підходи забезпечать моніторинг ефективності стимулювання 

інноваційної сфери, гармонізацію вітчизняної системи обліку інновацій з 

європейськими та міжнародними стандартами, а відповідно – сприятимуть 

прозорості механізму їх фінансової підтримки; 

- систему організаційно-правового забезпечення механізму стимулювання 

інноваційної інфраструктури промисловості України в частині державної та 

регіональної підтримки кластерних систем. Це дало змогу обґрунтувати 

доцільність створення українсько-польського промислового кластеру 
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«Надбужжя» з метою підвищення ефективності використання потенціалу 

прикордонних регіонів України і Польщі в системі їх енергетичної безпеки і 

сталого розвитку; 

- методологію вибору стратегії інноваційного розвитку підприємств, яка 

ґрунтуються на використанні теорії нечітких множин для визначення рівня 

інвестиційної привабливості та інноваційного потенціалу суб’єктів 

промисловості. Запропоновані методологічні підходи дали змогу обґрунтувати 

стратегічні напрями розвитку і реалізації інноваційного потенціалу 

машинобудівних підприємств України та їх економічного стимулювання; 

набули подальшого розвитку: 

- поняттєвий апарат дослідження інноваційної сфери в частині розуміння 

інноваційної діяльності як процесу перетворення новацій у інновації, 

інноваційного підприємства як суб’єкта господарювання, що розробляє, виробляє 

інноваційні продукти, витрати на виробництво яких у грошовому вимірі 

перевищують 70 відсотків загальних затрат на всі види продукції. Такий підхід 

сприятиме розширенню кола об’єктів стимулювання інноваційної діяльності, 

зокрема через запровадження реєстру інноваційних підприємств і критеріїв їх 

визначення; 

- теоретико-методичні підходи до удосконалення ЕМСІД в частині 

розроблення його концептуальної схеми, що передбачає визначення мети, 

об’єктів, інститутів і принципів стимулювання та сприятиме цілісному розумінню 

сутності і структури системи державної підтримки інноваційної сфери 

промисловості з метою підвищення її внеску у сталий розвиток і 

конкурентоспроможність економіки України; 

- класифікація нормативно-правового забезпечення ЕМСІД в Україні, що 

передбачає систематизацію нормативних актів за трьома групами об’єктів 

регулювання (1 – сфера інтелектуальної власності; 2 – науково-технічна та власне 

інноваційна діяльність; 3 – ширше коло відносин в інноваційній сфері), що дає 

змогу  оптимізувати інституційну підтримку інноваційної активності з 
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урахуванням етапів інноваційного процесу, об’єктів стимулювання, а також 

повноважень органів влади в регулюванні інноваційної сфери; 

- методичні підходи до аналізу стану, динаміки та джерел фінансування 

інноваційної активності промислових підприємств, що дали змогу виявити 

закономірності їх інноваційного розвитку, ефективність економічного 

стимулювання, з’ясувати сильні і слабкі сторони інноваційної сфери у 

промисловості України з використанням міжнародної системи індикаторів. 

Практичне значення отриманих результатів. Основні положення 

дисертації, які мають практичну значущість, пройшли апробацію і прийняті до 

впровадження в діяльності: Головного управління статистики у Львівській області 

під час моніторингу інноваційного потенціалу регіональної економіки у Стратегії 

розвитку Львівської області (довідка № 02-08/125 від 13.03.2020 р.); 

Департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації для 

вдосконалення науково-методичного супроводу регіональної політики 

інноваційного розвитку промисловості з використанням потенціалу 

транскордонного співробітництва (довідка № 1-12-325 від 05.08.2020 р.); ТОВ 

«Карпатські мінеральні води» в обґрунтуванні стратегічних напрямів розвитку 

шляхом переходу на інноваційні види тари та зберігання продукції на основі 

біопластику (довідка № 17 від 09.04.2020 р.). 

Теоретико-методичні рекомендації, розроблені здобувачем, 

використовуються у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

під час викладання дисциплін «Статистичний аналіз інвестиційної та інноваційної 

діяльності», «Бізнес-статистика», «Методи репрезентативних обстежень в 

економіці з використанням прикладних програм» (довідка №1464–н від 

12.06.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наведені в дисертації висновки та 

положення наукової новизни отримані автором особисто. З наукових праць. 

опублікованих у співавторстві, в роботі використано лише ті ідеї та пропозиції, 

що є результатом особистої праці здобувача. 
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Апробація результатів дисертації. . Основні положення та результати 

дисертації було представлено на міжнародних, всеукраїнських науково-практичних 

конференціях і семінарах: «Економіка України в умовах посилення глобалізаційних 

процесів: виклики і перспективи» (15-16 травня, 2009 р., Львів); «Реформування 

економіки України: стан та перспективи» (25-26 листопада 2010 р.,  Київ); 

«Статистична оцінка соціально-економічного розвитку» (20 травня 2010 р., 

Хмельницький); «Соціально-економічний потенціал транскордонного 

співробітництва» (18-19 квітня, 2016 р., Львів); «Проблеми становлення 

інформаційної економіки в Україні» (19-21 жовтня 2017 р., Львів); «Теорія і 

практика управління в умовах суспільних викликів» (6 червня 2019 р., Львів); 

«Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, 

організація» (26 березня 2020 р., Київ).  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 21 наукову працю загальним 

обсягом 7,4 д.а. (особисто автору належить 5,3 д.а.), з них 3 статті у монографіях (у. 

т. ч. 2 у міжнародних), 11 – у фахових наукових виданнях України (у т. ч. 2 статті у 

наукових журналах, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних, 

з яких 1 – у Web of Science Core Collection), 7 – публікацій за матеріалами 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст роботи 

викладено на 192 сторінках машинописного тексту. Робота містить 27 таблиць, 58 

рисунки, 26 додатків. Список використаних джерел налічує 246 позицій і 

наводиться на 25 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1. Сутність інноваційної діяльності підприємств та її особливості  

у промисловості 

 

Загальновідомою є теза про те, що розвиток конкурентоспроможної 

економіки залежить від інноваційної активності її суб’єктів. Важливим є чіткість 

формування термінології цього виду діяльності, оскільки їх розуміння і коректне 

використання пов`язане з механізмом стимулювання інновацій, а відтак – 

посиленням конкурентних позицій підприємств в умовах ринку. 

Базовим поняттям у термінології інноваційної діяльності є інновації. 

Відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність", інновації – це 

"...новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні 

технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення 

виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 

поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери" [143]. 

В українській економічній енциклопедії інновацію визначають як новий 

підхід до конструювання, виробництва, збуту товарів, завдяки якому інноватор 

(автор інновації) та його компанія здобувають переваги над конкурентами" [107]. 

Дослідженню інновацій та інноваційній активності присвячено чимало 

праць зарубіжних і вітчизняних учених, у яких існують різні погляди щодо 

розуміння деяких базових понять. Так, на думку О. І. Волкова, М. П. Денисенко, 

А. П. Гречан, потребують розмежування поняття "новація" та "інновація". Під 

новацією вчені розуміють "новий порядок, новий процес, новий метод, нову 

продукцію або технологію. [41, с. 53]. Однак, вони вважають, що точнішим є 

визначення новацій, сформульоване російським ученим Р. А. Фатхутдіновим [195, 

с. 45], який стверджує, що "новація – це оформлений результат фундаментальних, 
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прикладних досліджень, розроблень або експериментальних робіт у будь-якій 

сфері діяльності, який супроводжується підвищенням її ефективності. 

Оформлення новацій може здійснюватися у вигляді відкриттів, патентів, товарних 

знаків, документації (на новий або вдосконалений продукт, технологію, 

виробничий процес), організаційно-виробничої структури, наукових підходів або 

принципів, результатів маркетингових досліджень. Основне – запровадити 

новацію у виробництво або сферу споживання, інші сфери діяльності, тобто 

перетворити новацію у форму інновації" [41, с. 53]. 

Таким чином під новацією розуміємо продукт творчості, у тому числі 

науково-дослідної діяльності, який має матеріальну, або нематеріальну форму, але 

не реалізований для виробничого чи суспільного використання. 

 Щербань В. М., Козубенко Л. Д. інноваціями називають "прибуткове 

використання новацій у вигляді нових технологій, видів продукції і послуг, 

організаційно-технічних і соціально-економічних рішень виробничого, 

фінансового, комерційного чи іншого характеру" [209, с. 26]. 

Український вчений-економіст А. А. Пересада [118, с. 28] визначає 

інновацію як "процес доведення наукової ідеї або технічного винаходу до стадії 

практичного використання, що приносить дохід, а також пов'язані з цим процесом 

техніко-економічні та інші зміни в соціальному середовищі". Очевидно, що 

інновація має бути чимось екстра новим і забезпечувати суттєвий дохід та інші 

зміни тому, хто її застосовує. Водночас, за визначенням окремих вчених, зокрема 

Ю. В. Яковець, інновації – це "якісні зміни у виробництві, які можуть належати як 

до техніки та технології, так і до форм організації виробництва..." [211, с. 27]. 

На думку Н. Чухрай, Р. Патори, "інновація – це використання нових для 

організації ідей шляхом втілення їх в товарах, процесах, послугах та / або в 

системах управління, якими оперує організація". Саме поняття "інновації" вчені 

розглядають як двояке. З одного боку, простежуючи статичний аспект – "...як 

окреслення самого продукту, процесу або системи"; а з іншого – динамічний 

аспект – тобто "діяльність з дослідження, проєктування, розроблення, організації 

виробництва та комерціалізації нового продукту, процесу або системи" [203, с. 
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12]. Ліпсиц І. В., Нещадин А. А. трактують поняття інновації як "сукупність 

технічних, виробничих і комерційних заходів, які сприяють виходу на ринок 

нових і поліпшених продуктів, зокрема комерційне використання нових і 

поліпшених процесів і обладнання" [85, с. 57]. 

Василенко В. О., Шматько В. Г. визначають інновацію як "нововведення, 

пов'язане з науково-технічним прогресом, що полягає у відновленні основних 

фондів і технологій, в удосконаленні управління й економіки підприємства". За 

визначенням В. Г. Мединського, це "...суспільний, технічний, економічний 

процес, що зумовлює створення кращих за своїми властивостями товарів 

(продуктів, послуг) і технологій шляхом практичного використання нововведень" 

[93, с. 53].   

П. Т. Саблук визначає інновацію як "...нове досягнення в галузі технологій 

чи управління, призначене для використання у виробничій, інвестиційній чи 

фінансовій діяльності підприємства" [99, с. 12]. 

Друкер П. Ф. інновацію розглядає як специфічний інструмент 

підприємливості, як дію, що передає ресурсам нові можливості створення 

багатства. Інновація не може бути лише технічною, матеріальною, вона має бути 

перш за все соціальною, яку важче застосувати, ніж технічну, але саме вона 

забезпечує прогрес (розвиток) суспільного виробництва і суспільства в цілому. 

Технології можна імпортувати, але для того, щоб вони розвивалися, вони мають 

міцно ввійти в культуру народу. Тому інновації важливо  розглядати скоріш як 

економічні або соціальні поняття, ніж як технічні [99]. 

На думку М. І. Крупки, "інновація – це нововведення, використання якого 

призводить до якісних змін у виробництві з метою отримання соціально-

економічної вигоди (ефекту)" [82, с. 22].  

Узагальнюючи підходи вітчизняних і зарубіжних вчених до розуміння 

базових понять інноваційної сфери, можемо дійти таких висновків:  

- по-перше, суттєвими ознаками інновацій є нові ідеї, рішення; 

- по-друге, інновації – це результат творчої ризикової діяльності людини, 

внаслідок якої створюються нові, застосовуються, або вдосконалюються 
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технології, продукція, послуги чи організаційно-технічні рішення, які істотно 

поліпшують структуру, якість виробництва і (або) соціальну сферу; 

- по-третє, створення інновацій відбувається через інноваційну діяльність, 

в основі якої є новація та інноваційний процес. 

Для формування економічного механізму стимулювання розвитку 

інноваційної сфери важливо також чітко визначити поняття інноваційної 

діяльності, розмежувати його складові та характеристики (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Складові інноваційної діяльності та їх характеристики 

Джерело: побудовано автором за [82; 29; 118] 

 

Відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" інноваційна 

діяльність – це "діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію 

результатів наукових досліджень та розроблень і зумовлює випуск на ринок нових 

конкурентоспроможних товарів і послуг".  

Особливою і базовою, на нашу думку, характеристикою новацій є творчість. 

В системі японського бізнесу і менеджменту творчість є виробничим гаслом та 

ідеєю, що надихає, оскільки творчий підхід породжує прагнення людини до 

вдосконалення у праці завдяки інтелекту.  

Другою характеристикою новації є новизна, рівень якої диференціюють 

таким чином: 1) світовий; 2) державний/національний; 3) локальний. 
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Продукт, який є новим на світовому рівні, визнається винаходом і 

регулюється патентним правом. Рівень техніки для винаходу включає всі 

відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до 

Державного департаменту інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства 

освіти і науки України. 

Окремою характеристикою новації є неочевидність – винахідницький 

рівень. Продукту притаманна ця ознака тоді, коли для фахівця ця новація не є 

передбачуваною, тобто явно не випливає з рівня техніки. Фахівцем в даному 

випадку вважається спеціаліст-практик середньої кваліфікації, який володіє 

загальновідомими відомостями у сфері техніки. 

Новацію визнають такою, що придатна для промислового використання, 

якщо вона може бути використана в промисловості чи в будь-якій іншій сфері 

діяльності (термін промислова придатність вжитий в широкому розумінні). Отже, 

не прийнято вважати новацією продукт, який не можна практично реалізувати на 

практиці, наприклад, якщо для вироблення даного продукту необхідні умови, які 

неможливо забезпечити. 

Суспільною безпекою новації  визначають нововведення, які не суперечать 

чинному публічному порядку у державі. Важливо розрізняти за своїм змістом 

нововведення, які суперечать за своєю суттю громадському порядку, і 

нововведення, які можуть бути використані в цілях, що суперечать громадському 

порядку. Не можна вважати наприклад новацією,  самогонний апарат, відмичку, 

пристрій для відмотування показників електролічильника. Проте вдосконалення 

ядерної технології можна вважати новацією, яку використовують не тільки для 

виробництва зброї, а й для ядерної енергетики, чи ядерної медицини [77]. 

Інноваційна діяльність реалізується через інноваційні процеси. 

Першочерговою умовою інноваційного процесу є ризик, оскільки будь-яке 

нововведення передбачає певну невизначеність. 

Інноваційну діяльність покликані фінансувати венчурні (ризикові) фонди.  

Вітчизняні венчурні фонди відносяться до такого виду бізнесу, який забезпечує 

оптимізацію управління витратами завдяки звільненню від сплати податку на 
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прибуток). Водночас українські венчурні фонди не схильні до ризику Вони 

віддають перевагу вкладенням у стабільні галузі (традиційні) і надійні проєкти, 

наприклад, будівництво, роздрібну торгівлю, інші види, що забезпечують швидку 

окупність. Проте світовий досвід свідчить, що більшість інноваційних проєктів 

починають давати прибуток через 5-10 років після впровадження, і лише деякі 

забезпечують значні доходи [204]. 

Закон України «Про інноваційну діяльність» має певні відмінності з 

аналогічним європейським законодавством у частині стимулювання підприємств, 

які комерціалізують новації. У країнах Європейського Союзу пільги на 

інноваційну діяльність, на відміну від України, не передбачені, за винятком однієї 

– у всіх країнах страхують інноваційні ризики. У Великобританії держава страхує 

80% ризиків. Українське законодавство не передбачає державне страхування 

інновацій, що не сприяє розвитку інноваційної діяльності [42]. 

Венчурні компанії України практично ніколи не вкладають гроші на стадії 

розробки "геніальної ідеї" – ризиковано, а вступають в проєкт, коли є 

експериментальна модель і складений бізнес-план. Тому на початкових стадіях, як 

вважають українські дослідники, інновації мають фінансуватися державою [204]. 

Невизначеність на сучасному етапі зумовлена значним відривом темпів 

розвитку науки і техніки над темпами виробництва, що має як плюси, так і 

мінуси. Плюси характеризуються вибором можливостей вирішення виробничих 

задач Мінуси полягають у великому масиві інформації, серед якої потрібно 

обрати оптимальне рішення. У розвинутих країнах задачу вибору вирішують 

через організацію конкурсів науково-технічних проєктів, що переносить акцент 

конкуренції у стадію новацій. 

Науково-технічний прогрес (далі – НТП) полягає у формуванні системи 

"наука-техніка-виробництво",  що забезпечує циклічність у генерації наукових ідей, 

створення та впровадження у виробничий процес. Науково-дослідні і дослідно-

конструкторські розробки передбачають виробництво наукового знання, нових 

технологій для задоволення суспільних потреб, вирішення соціально-економічних, 
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технічних та технологічних задач, що здійснюється через створення нових або 

удосконалення існуючих виробів, матеріалів та технологічних процесів [74].  

Другою характеристикою інноваційного процесу є технологія виробництва. 

Технологію визначають як результат інтелектуальної діяльності, сукупність 

систематизованих наукових знань, технічних, організаційних, управлінських та 

інших рішень щодо виконання операцій процесу виробництва та реалізації і 

зберігання продукції [130]. 

Третьою характеристикою інноваційного процесу виступає організація 

виробництва. Ця забезпечуюча складова інноваційного процесу являє собою 

систему управлінських, логістичних, інформаційних функцій. 

Ефективним завершенням інноваційного процесу є вихід на ринок 

інноваційного продукту (інновації), тобто, його комерціалізація. Однією з 

основних ознак інноваційного продукту є його конкурентоспроможність, що 

підтверджується підвищеним попитом на ринку завдяки якісним, ціновим та 

іміджевим характеристикам. На рис. 1.2. представлена класифікація складових 

інноваційного процесу у промисловості. 

Різновидом новації у промисловості є винахід, якому мають бути властиві 

новизна, промислова придатність і винахідницький рівень. До винаходу відносять 

продукт, процес (спосіб), застосування нового продукту чи процесу за новим 

призначенням.  

Корисна модель, як об'єкт промислових новацій, є близькою до винаходу 

(тому корисну модель іноді називають «малим винаходом»). Інститут корисної 

моделі запроваджується для охорони об'єктів, які за своїм внеском у рівень 

техніки є менш значимими за винаходи. Об'єктами як винаходу так і корисної 

моделі виступають: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура 

клітин рослин і тварин тощо); процес (спосіб), а також нове застосування 

відомого продукту чи процесу. 
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Рис.1.2. Види новацій та інновацій у промисловості 

Джерело: побудовано автором за [77; 96] 

 

Перелік об'єктів, що не можуть одержати правову охорону як корисні 

моделі, є той самий, що і для винаходів, і передбачений ст. 6 Закону України «Про 

охорону прав на винаходи і корисні моделі». 

Корисна модель відрізняється від винаходу тим, що їй притаманні тільки дві 

характеристики: новизна та промислова придатність.Тобто для корисної моделі, 

на відміну від винаходу, не передбачається така умова як винахідницький рівень. 

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини в галузі 

художнього конструювання (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на 

промислові зразки»). Якщо винахід і корисна модель є технічними 

(технологічними) рішеннями, то промисловий зразок є дизайнерським рішенням. 

Художнє конструювання (дизайн) – вид художньої діяльності з проєктування 

промислових виробів, які мають естетичні властивості [77]. 

Топографія і компонування інтегральних мікросхем єпорівняно  новим 

явищем і пов'язана із розвитком такої сфери діяльності, як мікроелектроніка. 

Новація Інноваційний процес Інновації 
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Більшість електроприладів, якими користується сучасна людина (мобільні 

телефони, радіоприймачі, магнітофони, телевізори тощо), виготовляються із 

використанням мікросхем. Вони дають змогу забезпечувати максимальну 

функціональність приладів при їхніх мінімальних розмірах. Самі мікросхеми 

виготовляються за «схемами» (топографіями). Розроблення топографії є творчим 

процесом, а тому результати такої творчості можна вважати інноваціями [77]. 

Раціоналізаторська пропозиція – це локальна, місцева новація підприємства. 

Промислова раціоналізаторська пропозиція є корисною для підприємства, якому 

вона подана, якщо її використання дає змогу підвищити економічну ефективність 

або одержати інший позитивний ефект цим підприємством. Не визнаються 

промисловими раціоналізаторськими пропозиції об’єкти, які знижують надійність 

та інші показники якості продукції або погіршують умови праці, якість робіт, а 

також викликають або збільшують рівень забруднення навколишнього 

природного середовища. 

Відповідно до Інструкції щодо заповнення форми державного 

статистичного спостереження № 1-інновація “Обстеження інноваційної діяльності 

промислового підприємства” виділяють чотири види інновацій: продуктові, 

процесові,  маркетингові, організаційні [96]. Продуктовою інновацією є 

впровадження товару або послуги, що є новими або значно поліпшеними за 

їхніми властивостями або способами використання. Процесова інновація є 

впровадженням нового або значно поліпшеного способу виробництва або 

доставки товару. Такі інновації мають на меті зниження собівартості виробництва 

або витрат з доставки продукції, підвищення її якості, виробництво чи доставку 

нових або значно поліпшених продуктів [96]. На нашу думку, визначення 

процесових інновацій доцільно доповнити екологічно чистими технологіями. 

До маркетинговвих інновацій відносять впровадження нового методу 

продажу, включаючи значні зміни в дизайні або упаковці продукту, його 

складуванні, просуванні на ринок або призначенні продажної ціни, що націлені на 

краще задоволення потреб споживача, відкриття нових ринків або завоювання 

нових позицій для продукції підприємства на ринку з метою збільшення обсягу 
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продажу. Організаційна інновація має місце тоді, колм підприємство 

впроваджують нового організаційного методу в діяльності підприємства, в 

організації робочих місць або зовнішніх зав’язків [96].  

Стимулювання інноваційної діяльності підприємств передбачає чітке 

визначення характеристик інноваційного підприємства, що дає змогу формувати 

механізм  для розвитку його інноваційної активності.  

Вихідними для розуміння інноваційного підприємництва стали наукові 

праці Й. Шумпетера, в яких підприємництво вперше було пов'язане з розвитком 

технології, нововведеннями та економічними зростаннями. Саме таке розуміння 

через багато років дозволило розглядати підприємство як ключову силу в 

реалізації досягнень науково-технічного прогресу (далі НТП), створенні 

інновацій. 

Удосконалення механізму стимулювання інноваційної діяльності 

промислових підприємств пов`язане з визначенням інноваційного підприємства. 

Згідно із Законом «Про інноваційну діяльність» інноваційним є підприємство 

(інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) 

або їх об'єднання, що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні 

продукти/послуги, вартість яких у грошовому вимірі перевищує 70% їх 

загального обороту[143].  

У законодавчих актах поняття інноваційно активних підприємств не 

використовують. Проте цей термін широко застосовують у документах з 

планування й обліку інноваційної діяльності, вимірювання інноваційного 

розвитку поряд з такими поняттями и як «інноваційний потенціал», «потенційно-

інноваційна фірма». Організація  економічного розвитку і співробітництва [176]  

пропонує таке визначення: інноваційно активною є фірма, що виявила 

інноваційну активність під час обстеження, включаючи ту, що триває, і 

припинену. Іншими словами, фірми, що проводили в період обстеження будь-яку 

діяльність, пов'язану із створенням інновацій, визнаються інноваційно активними, 

незалежно від того, чи привела ця діяльність до реальної появи інновації, чи ні. У 

Методологічних положеннях зі статистики інноваційної діяльності наведено такі 
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визначення: «Інноваційне підприємство (організація) – юридична особа, що 

впроваджувала будь-яку інновацію за визначений період часу», «Інноваційно-

активне підприємство – підприємство, що в період обстеження займалося 

діяльністю, пов’язаною зі створенням інновацій, незалежно від того, чи привела 

така діяльність до реального впровадження інновацій» [96].  

Таким чином можна дійти висновку, що поняття «інноваційно активне 

підприємство» за змістом є ширшим, за поняття «інноваційне підприємство». 

Належність підприємств до групи інноваційно-активних не дає їм жодних переваг 

порівняно з іншими суб’єктами господарювання, на відміну від суб'єктів 

господарювання, які реалізують інноваційний проєкт. 

Державну допомогу отримують підприємства всіх форм власності, що 

реалізують в Україні інноваційні проєкти і мають статус інноваційних. Отже, 

статус інноваційного для суб’єкта господарювання є непостійним: певний період 

підприємство може мати такий статус (за умови, що понад 70% обсягу його 

продукції є інноваційною), а за інших умов – втратити. Такий статус надає 

Державна фіскальна служба на підставі даних, які подає їй суб’єкт інноваційної 

діяльності, що за логікою відповідає змісту статті 16 зазначеного Закону [203]. 

Законом не передбачено реєстрацію інноваційних підприємств. Можливо, це 

насамперед пов’язано з тим, що за редакцією закону «Про інноваційну діяльність» 

від 04.07.2002р. статус підприємства як інноваційного надавав йому право на 

пільги згідно статті 21 та 22, потте вони були скасовані у 2005 році [143]. Тому 

термін інноваційне підприємство втратило юридичну силу. 

Ще одною проблемою у визначенні інноваційного підприємства є складність 

оцінювання новизни продукції. На сьогодні не існує єдиного стандарту, згідно з 

яким інноваційною вважають продукцію, яка має ознаки новизни  на світовому 

рівні, державному, чи рівні підприємства. Інноваційною може бути продукція, 

яка, згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність», відповідає таким 

вимогам: а) вона є результатом виконання інноваційного проєкту; б) така 

продукція виробляється (буде вироблена) в Україні вперше, або, порівняно з 
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іншою аналогічною продукцією, є конкурентоздатною і має суттєво вищі техніко-

економічні показники [143]. 

Крім того інноваційні підприємства потребують найбільшої підтримки з 

боку держави на етапі впровадження новацій, а обсяг реалізованої інноваційної 

продукції можливий через довготривалий час. 

Зважаючи на вище сказане, інноваційним підприємством, на нашу думку, 

доцільно вважати суб’єкт господарювання, щодо якого виконуються такі умови: 

1) підприємство має зареєстровані інноваційні проєкти і здійснює окремий 

бухгалтерський облік щодо їх виконання (див. Додаток Е); 2) витрати (інвестиції) 

на інноваційну діяльність перевищують 70 % загальних витрат (інвестицій) на всі 

види продукції. 

Таке визначення інноваційного підприємства ми обґрунтовуємо також 

світовою практикою інноваційної діяльності та її результатами. Згідно 

зарубіжного досвіду, лише 10% витрат на інноваційну діяльність є успішними, 

проте доходи від такої діяльності в рази покривають загальні витрати на її 

здійснення. Тому витратний підхід у визначенні інноваційного підприємства  

дасть змогу суб`єктам господарювання отримати економічні стимули для 

інноваційної активності на стадії впровадження новацій. Крім того, визначення 

інноваційного підприємства на основі витратного показника спрощує моніторинг 

за даними підприємствами, оскільки саме визначення інноваційної продукції для 

українських підприємців є нелегкою задачею для ведення обліку та звітності. 

Дозволить підтримати державою крім продуктових також процесові, 

маркетингові та організаційні інновації.  

На нашу думку доцільно запровадити реєстр інноваційних підприємств та 

відновити всі пільги для них, запроваджені Законом України «Про інноваційну 

діяльність» від 04.07.2002 р (50% податку на прибуток та 50% ПДВ 

зараховуються на спеціальний рахунок підприємства щодо ведення інноваційної 

діяльності), встановити щорічну норму прискореної амортизації основних засобів 

3 та 4 груп; сплата земельного податку за ставкою у розмірі 50 відсотків чинної 

ставки оподаткування в рамках проєкту. Оскільки частка витрат на інновації 70% 
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у загальних витратах є досить високим показником, тому на нашу думку, під таку 

умову попадуть в основному малі інноваційні підприємства (стартапи) та 

підприємства що проводять повну модернізацію виробничого процесу. 

Для підприємств, які провадять інноваційні проєкти, проте не можуть бути 

зареєстровані, як інноваційні доцільним, на на шумку, є запровадження  

«дослідницького податкового кредиту», що забезпечуватиме зменшення суми 

нарахованого податку на прибуток на суму, що дорівнює відсотку від обсягу 

витрат суб`єкта господарювання на інноваційну діяльність у поточному році, 

проте не більше за 50%. Дослідницький податковий кредит зараховується на 

спеціальний рахунок підприємства, щодо ведення інноваційної діяльності. 

Механізм державної реєстрації інноваційних проєктів розкрито в Законі 

України «Про інноваційну діяльність», Законі України «Про наукову і науково-

технічну експертизу», Постанові Кабінету Міністрів України від 17.09.2003 р. 

№1474 «Про затвердження порядку державної реєстрації інноваційних проектів і 

ведення Державного реєстру інноваційних проектів». Державну реєстрацію 

інноваційних та пріоритетних інноваційних проєктів здійснює центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності 

і веде Державний реєстр інноваційних проєктів. На даний час цим органом є 

Міністерства освіти і науки України (Департамент інноваційної діяльності та 

трансферу технологій). 

У Законі України «Про інвестиційну діяльність» інноваційна діяльність 

розглядається як сукупність заходів, спрямованих на створення, впровадження, 

поширення та реалізацію інновацій з метою отримання комерційного та/або 

соціального ефекту, які здійснюються шляхом реалізації інвестицій, вкладених в 

об'єкти інноваційної діяльності. В багатьох публікаціях автори розглядають 

інноваційно-інвестиційну діяльність спільно або вважають інноваційну діяльність 

різновидом інвестиційної діяльності [140].  

Суб'єктам інноваційної діяльності, згідно Закону України «Про інноваційну 

діяльність» для виконання ними інноваційних проєктів може бути надана 

фінансова підтримка шляхом [143]: 
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a) повного безвідсоткового кредитування (на умовах інфляційної індексації) 

пріоритетних інноваційних проєктів за рахунок коштів Державного бюджету 

України, бюджету АР Крим та місцевих бюджетів; 

б) часткового (до 50 %) безвідсоткового кредитування (на умовах 

інфляційної індексації) інноваційних проєктів за рахунок коштів Державного 

бюджету України, бюджету АР Крим та місцевих бюджетів за умови залучення до 

фінансування проєкту решти необхідних коштів виконавця проєкту і (або) інших 

суб'єктів інноваційної діяльності; 

в) повної чи часткової компенсації (за рахунок коштів Державного бюджету 

України, бюджету АР Крим та місцевих бюджетів) відсотків, сплачуваних 

суб'єктами інноваційної діяльності комерційним банкам та іншим фінансово-

кредитним установам за кредитування інноваційних проєктів; 

г) надання державних гарантій комерційним банкам, що здійснюють 

кредитування пріоритетних інноваційних проєктів; 

e) майнового страхування реалізації інноваційних проєктів відповідно до 

Закону України "Про страхування". 

Вважаємо за доцільне поняття «інноваційний проєкт» розглядати у 

сукупності з поняттям «інвестиційний проєкт». Згідно [143] інноваційний проєкт 

– це комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних 

заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного 

продукту і (або) інноваційної продукції, а згідно [140] інвестиційний проєкт – це 

сукупність цілеспрямованих організаційно-правових, управлінських, аналітичних, 

фінансових та інженерно-технічних заходів, які здійснюються суб'єктами 

інвестиційної діяльності, оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, 

необхідних та достатніх для обґрунтування, організації та управління роботами з 

реалізації проєкту. Отже, інноваційний проєкт може бути інвестиційним.  

Державну реєстрацію інвестиційних проєктів здійснює Департамент 

державних інвестиційних проєктів та підтримки розвитку Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України. Згідно Податкового 

кодексу України [119] суб'єкти господарювання під час реалізації інвестиційних 
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проєктів у пріоритетних галузях економіки, схвалених відповідно до Закону 

України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях 

економіки з метою створення нових робочих місць", тимчасово, з 1 січня 2013 

року до 31 грудня 2022 року включно, податок на прибуток підприємств 

обчислюють з урахуванням таких особливостей: 

1) сума податкових пільг з податку на прибуток не може перевищувати 

обсяг інвестицій, фактично здійснених таким суб’єктом господарювання; 

2) ведуть окремий облік доходів та витрат, пов'язаних з отриманням 

прибутку від реалізації інвестиційних проєктів у пріоритетних галузях економіки, 

що звільняються від оподаткування за загальними правилами у порядку, 

визначеному пунктом 152.11 статті 152 Податкового Кодексу (див. Додаток Д). 

Отже, інноваційна діяльність – це складний процес, який полягає у 

перетворенні новацій, як правило у формі нових ідей, в інновації з метою 

забезпечення соціального, економічного, екологічного чи іншого суспільного 

ефекту. Результативність та ефективність такого перетворення залежить від 

економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності. 

 

 

1.2. Економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності 

в системі її державного регулювання 

 

Стимулювання інноваційної діяльності у сучасних економіках здійснюють 

за допомогою комплексу економічних інструментів і важелів як у системі 

державного регулювання, так і ринкових відносин. Особливого значення 

набувають питання упорядкування економічних інструментів і важелів для 

активізації інноваційної діяльності в Україні. Розв’язання окреслених проблем 

потребує реалізації системної та збалансованої державної політики з метою 

підвищення ефективності економічного регулювання інноваційної сфери. 

На рисунку 1.3. наведено базові  інститути стимулювання інноваційної 

діяльності. 
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Рис.1.3. Інститути стимулювання інноваційної діяльності 

Джерело: побудовано автором 

 

Державне регулювання у сфері інноваційної діяльності в Україні 

здійснюють через [143]: 

– визначення і підтримку пріоритетних напрямів інноваційної діяльності; 

–  формування і реалізації державних, галузевих, регіональних і місцевих 

інноваційних програм;  

–  створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для 

підтримки і стимулювання інноваційної діяльності;  

– захисту прав та інтересів суб’єктів інноваційної діяльності; 

– фінансової підтримки виконання інноваційних проєктів; 

– стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних 

установ, що кредитують виконання інноваційних проєктів;  

– встановлення пільгового оподаткування суб’єктів інноваційної 

діяльності;  

– підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної 

інфраструктури. 

У науковій літературі немає повного і чіткого визначення поняття 

«економічний механізм регулювання інноваційної діяльності». 

С. Мочерний вказує, що «формування господарського механізму є 

системою основних форм, методів, і важелів використання економічних законів, 

Інститути стимулювання інноваційної діяльності 
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Інноваційна політика 
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рішень щодо розбіжностей суспільного виробництва, усестороннього розвитку 

людства і узгодження його інтересів з інтересами колективу, суспільства…». 

Господарський механізм, на думку автора, формується через взаємодію таких 

елементів економічної системи: техніко-економічних відносин (спеціалізація, 

кооперування, комбінування виробництва і ін.), організаційно-економічних 

(управління виробництвом, проведення маркетингових досліджень, обмін 

досвідом та ін.), виробничих відносин (відносини власності на засоби 

виробництва), і виробничих сил (форми і методи організації виробництва, 

функціональні характеристики робочої сили, засоби праці та ін.) [109]. 

Л. Абалкін визначає господарський механізм як спосіб організації 

суспільного виробництва з властивими йому формами і методами, економічними 

стимулами і правовими нормами [1]. 

Окремі дослідники сутність господарського механізму розуміють ширше, 

ніж економічного механізму. Так професор Й. Завадський основним елементом 

господарського механізму вважає економічний. Останній, на його думку, включає 

економічні інструменти і важелі. До інструментів економічного механізму 

відносять ціни, заробітну плату, податки, орендну плату, тарифи та інші 

економічні важелі, які включають планування, економічне стимулювання, 

розподіл прибутку, використання фондів, умови господарювання, грошові 

норми [48]. 

У даному дослідженні увагу зосереджено на сутності та основних складових 

економічного механізму в системі державного регулювання інноваційного 

розвитку економіки України.  

Механізм стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств 

є складовою моделі інноваційного розвитку промисловості, економіки країни 

загалом та її регіонів, який повинен забезпечити сталий розвиток. Сталість 

(рівновага, збалансованість) – це такий стан розвитку системи, при якому дії 

різних економічних та інших чинників не спричинюють відчутних відхилень, 

тобто параметри розвитку залишатимуться в межах допустимих величин або не 
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виходитимуть за допустимі межі стану системи відповідно до стратегії її розвитку 

24. 

З іншого боку механізм стимулювання інноваційної діяльності повинен 

забезпечити такий розвиток, який би був найбільш ефективним для сучасного 

покоління, при цьому не приносив жодної шкоди для майбутнього покоління, 

виходячи з цього інноваційний механізм повинен бути спрямована на економію 

ресурсів, як природних так і матеріальних, при чому підвищувати добробут 

населення на сучасному етапі. 

Механізм стимулювання інноваційної діяльності являє собою сукупність дій 

управлінського характеру, які взаємопов’язують та спрямовують розвиток 

інноваційної діяльності суб’єктів господарювання з місією та з ієрархією 

довгострокових цілей розвитку суб’єктів.  

Аналіз організації функціонування органів регулювання інноваційної 

діяльності дає підстави стверджувати про відсутність системності як на рівні 

формування нормативно-правової бази, так і діяльності безпосередньо інститутів 

регулювання, зокрема в частині використання відповідних інструментів. Тому 

методологічні підходи до формування системи економічного регулювання 

інноваційних процесів в Україні потребують удосконалення. Зважаючи на існуючі 

підходи до розуміння сутності інструментів підтримки інноваційної діяльності у 

промисловості, пропонуємо такі визначення економічного механізму 

стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств: 

З точки зору системно-структурного підходу, економічний механізм 

стимулювання інноваційної діяльності (далі – ЕМСІД) – це сукупність 

економічних методів, підходів, інструментів і важелів впливу на інноваційну 

активність на усіх етапах промислової діяльності з метою забезпечення її 

конкурентоспроможності та збільшення внеску у сталий розвиток економіки; 

З точки зору розуміння економіки та її механізмів як системи відносин 

ЕМСІД – це сукупність процедур і правил економічних взаємовідносин суб’єктів 

господарювання, інститутів влади та інших зацікавлених сторін щодо підвищення 

інноваційної активності на усіх  етапах промислової діяльності з метою 
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забезпечення її конкурентоспроможності та збільшення внеску у сталий розвиток 

економіки. 

На рисунку 1.4. наведено концептуальна модель  економічного механізму 

стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств. 

Економічний механізм є складовою ширшої – інституційної системи 

стимулювання інноваційної діяльності, яка включає також нормативно-правову, 

організаційну та інформаційно-аналітичну складові (рис. 1.5). 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ 
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правове 
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Організаційне

забезпечення

Інформаційно

-аналітичне 

забезпечення

 

Рис. 1.5. Економічний механізм в інституційній системі стимулювання 

інноваційної діяльності 

Джерело: побудовано автором. 

 

Важливо розробити принципи економічного регулювання інноваційної 

діяльності в Україні, а вже на їх основі повинні формуватися інституційні засади  
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Рис. 1.4. Концептуальна модель  економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств  

Джерело: запропоновано автором  
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його реалізації, зокрема має бути розвинута нормативно-правова база, а також 

організовуватися діяльність інститутів регулювання. Під принципами розуміємо 

норми і правила, які покладено в основу економічного регулювання у 

досліджуваній сфері. Відтак вважаємо, що економічне регулювання інноваційної 

діяльності в Україні має відбуватися на основі таких принципів:  

– пріоритетність інтересів національної безпеки, підвищення стандартів 

якості життя, розвитку циркулярної економіки; 

 – розподіл повноважень у державному регулюванні з урахуванням етапів 

інноваційних процесів та їхніх учасників; 

 – моніторинг ефективності економічного стимулювання інноваційної 

діяльності.  

Формальні інститути визначають форми механізму державного 

регулювання інноваційної діяльності, серед яких базовими є законодавчі  та інші 

нормативні акти, стратегій та інші програмні документи цільового характеру. 

Адміністративно-відомча форма механізму економічного стимулювання 

інноваційної діяльності передбачає пряме регулювання, що здійснюється 

відповідно до спеціальних законів, що ухвалюють з метою сприяння інноваціям.  

Програмно-цільова форма механізму економічного стимулювання 

інноваційної діяльності – це регулювання за допомогою державних цільових 

програм підтримки нововведень, у тому числі в малих наукомістких фірмах. В 

даному випадку створюється система державних контрактів на придбання тих чи 

інших нововведень, компаніям надаються кредитні пільги для здійснення 

нововведень, формуються державні замовлення [121].  

Ринкова форма механізму державного регулювання передбачає 

мінімальне втручання держави. ЇЇ основним завданням є забезпечення 

сприятливого середовища для здійснення інноваційної діяльності 

підприємствами. Дана форма застосовує в основному непрямі методи 

державного регулювання. 
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Неоліберальна форма механізму державного регулювання відображає 

поєднання ринкової та адміністративної форми, формування «соціального 

ринкового господарства». Термін «соціальне ринкове господарство» 

запропонував А. Мюллер-Армак після 1946 р. для переходу від воєнної, 

централізованої економіки до мирної. Основним завданням такої форми є 

трансформація тоталітарного ладу з централізованою адміністративною 

економікою в демократичний лад з орієнтацією на вирішення соціальних 

проблем. Державний вплив здійснюється через кредитну і грошову політику, 

фінансово-бюджетну політику, політику доходів і зайнятості, підтримання 

оптимальних співвідношень між величиною сукупного позичкового капіталу і 

капіталу зайнятого у інноваційному виробництві, заохочення експорту і 

сприяння імпорту для насичення внутрішнього ринку інноваційними 

технологіями.  

Реалізація відповідних форм механізму державного стимулювання 

інноваційної діяльності відбувається через застосування сукупності методів 

економічного регулювання (див. рис.1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.6. Методи стимулювання інноваційної діяльності 

Джерело: побудовано автором за [27; 175] 
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Пряма державна підтримка інноваційної діяльності здійснюється за 

допомогою таких економічних напрямів: 

– фінансування науково-дослідних, технологічних робіт, пов'язаних з 

інноваційною діяльністю; 

– фінансова підтримка інноваційних проєктів та програм, що є основою, 

як для інноваційної діяльності, так і для суб'єктів інфраструктури в інноваційній 

діяльності; 

– фінансова допомога для патентування винаходів і промислових зразків 

у інших країнах; 

– інвестування коштів у створення і розвиток об'єктів інфраструктури 

інноваційної діяльності; 

– державне замовлення на продукцію інноваційної діяльності; 

– надання субсидій на реалізацію інноваційних проєктів; 

– порука перед кредиторами та інвесторами за зобов'язаннями суб'єктів 

господарювання інноваційної діяльності. 

При цьому необхідно враховувати, що державна підтримка інноваційної 

діяльності надається лише на період здійснення такої діяльності. Державна 

підтримка інноваційного проєкту надається на нормативний термін окупності, 

але не більше трьох років з моменту початку виробництва. Підтримка, що 

надається на конкурсній основі, здійснюється, як правило, на умовах повернення. 

Найпоширениішими інструментами державної підтримки інноваційної 

діяльності є: контрактне фінансування, гранти та державні замовлення. 

Контрактне фінансування являє собою один з елементів розповсюдженої в 

даний час в багатьох країнах системи контрактних відносин - договорів між 

замовниками та підрядниками. Таку форму застосовують, якщо купівля 

державою результатів досліджень і розробок приносить певну користь державі; 

але можлива практика передачі даного продукту третій стороні. Укладення 

контракту, за винятком спеціально обумовлених ситуацій, є результатом 

конкурсу. Під час робіт за контрактом уповноважений від держави має право 

слідкувати за процесом виконання робіт і вносити корективи. У контракті чітко 
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передбачаються терміни завершення робіт, конкретний розподіл праці між 

виконавцями, характер матеріальної винагороди.  

Другий поширений інструмент – гранти, за допомогою яких здійснюють 

стимулювання та підтримку з боку держави наукових досліджень і розробок 

через фінансову допомогу, власність, певні послуги та інші цінності. Причому 

передбачається, що до закінчення робіт держава не має права контролю і 

втручання в їх виконання. Термін виконання робіт обумовлюється спеціальною 

угодою. Найчастіше грант використовуть для підтримки державою досліджень і 

розробок, результати яких не можуть дати безпосередню вигоду чи користь в 

найближчий час. 

Напрямом підвищення ефективності використання коштів бюджету при 

виконанні досліджень і розробок за пріоритетними напрямами 

виступає замовлення держави на науково-технічну продукцію, яке забезпечує 

зв‘язок планів проведення наукових досліджень і розробок з програмами 

соціально-економічного розвитку країни [27]. 

Основу замовлення держави на науково-технічну продукцію складають 

цільові програми у сфері науки і технологій, а також державна програма 

озброєння і державне оборонне замовлення. Формування цільових програм 

здійснюється при цьому на основі загальних принципів, визначених з 

урахуванням пріоритетів і цілей соціально-економічного розвитку країни, 

напрямів структурної та науково-технічної політики, прогнозів розвитку 

загальнодержавних потреб і фінансових ресурсів, результатів аналізу 

економічного, соціального та екологічного стану країни, зовнішньополітичних і 

зовнішньоекономічних умов, а також міжнародних домовленостей. 

Поряд із зазначеними загальними принципами формування цільових 

програм у сфері науки і технологій здійснюється з урахуванням таких умов [27]: 

- забезпечення безперервності циклу "фундаментальні дослідження - 

пошукові науково-дослідні роботи (НДР) - прикладні науково-дослідні та 

дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) - технології - виробництво - ринкова 

реалізація" та збалансованості його етапів при загальній орієнтації на кінцевий 
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результат - серійний випуск наукоємної конкурентоспроможної продукції в 

економічно доцільних обсягах; 

- концентрація коштів бюджету і позабюджетних коштів на реалізацію 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки; 

- здійснення вибору об'єктів фінансування на основі їх оцінки за 

науково-технічним, економічним, екологічним та іншим критеріям з 

урахуванням можливостей бюджету. 

Державне регулювання у сфері науки і технологій передбачає реалізацію 

найважливіших інноваційних проєктів державного значення, які базуються на 

наукових результатах світового рівня, отриманих при здійсненні досліджень з 

пріоритетних напрямів. 

 У державному регулюванні інноваційних процесів важливу роль 

відіграють і непрямі методи, які використовуються в реалізації державної 

інноваційної політики, націлені, з одного боку, на стимулювання інноваційних 

процесів, а з іншого - на створення сприятливого (соціального, економічного, 

психологічного) клімату для новаторської діяльності [27]. Склад, структура і 

зміст непрямих методів державного регулювання інноваційних процесів, як 

зазначалося вище, досить різноманітні [27] 

У багатьох країнах з розвиненою економікою саме непрямі методи 

державного регулювання знаходять широке застосування. Зокрема, активно 

застосовуються податкові пільги та знижки, кредитні пільги. Податкові пільги та 

знижки реалізуються у таких формах: 

– звільнення від оподаткування частини прибутку підприємств і 

організацій, яку застосовують для науково-технічних досліджень і розробок; 

– зменшення оподатковуваних доходів на суму коштів наукових 

організацій і вузів отриманих від реалізації науково-технічної (інноваційної) 

продукції і спрямованих на придбання обладнання; 

– зеншенні податкових ставок на додану вартість, землю і майно для 

науково-технічних організацій; 
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– зменшенні податку на прибуток на певний період часу, одержуваного 

від використання винаходів та інших нововведень суб`єктами господарювання. 

Ефективними за певних умов можуть бути такі непрямі заходи державного 

регулювання інновацій, як кредитні пільги, тобто надання кредитів (наприклад, з 

низькою процентною ставкою) підприємствам, акціонерним товариствам і 

фірмам – потенційним споживачам результатів інноваційних розробок, 

нововведень. 

Найважливішу роль у стимулюванні інноваційної діяльності з боку 

держави відіграє формування вигідного інноваційного середовища для 

забезпечення досліджень і розробок і включає патентування та ліцензування, 

національні служби науково-технічної інформації, сертифікації, стандартизації, 

статистичні дані; аналітичні центри, що здійснюють підготовку аналізу, 

прогнозів, забезпечення інформацією органів державної влади, та інших 

зацікавлених сторін; оцінку можливих ризиків та негативних наслідків інновацій, 

національні наукові пріоритети. 

У процесі регулювання і стимулювання інноваційної діяльності державні 

органи влади використовують прямі і непрямі методи управління. Незважаючи 

на існуючі відмінності між станом інноваційної сфери та специфікою соціально-

економічної моделі, реалізованої в тій чи іншій країні, можна стверджувати, що 

всі держави здійснюють систему заходів з науково-технічної та інноваційної 

діяльності, її стимулювання шляхом гнучкого поєднання двох методів: прямої і 

непрямої підтримки. 

Завершальною ланкою виступає отримання ефекту від інноваційної 

діяльності, як на макроекономічному рівні – податкові надходження від 

інноваційної діяльності до бюджету; так і на мікрорівні– одержання прибутку 

інноваційними підприємствами. Крім того, в системі методів впливу держави на 

інноваційні процеси важливими є заходи, що стимулюють взаємодію компаній 

(промислових підприємств), університетів і дослідницьких центрів. 

Таким чином визначено основні складові економічного механізму 

стимулювання інноваційної діяльності, який має не лише забезпечити розвиток  
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науки, техніки, технологій, а й створити сприятливі умови для цих змін через 

ефективне провадження у цій сфері інвестиційної, фінансово-кредитної політики, 

удосконалення організації праці та виробництва. 

 

 

1.3. Інституційне забезпечення переходу підприємств України на 

інноваційну модель розвитку 

 

Необхідність поглибленого аналізу інституційних основ економічного 

стимулювання інноваційної діяльності зумовлена формуванням у межах 

економічних систем кожної країни самобутньої національної інноваційної 

системи. Враховуючи специфіку національного аспекту, доцільно розглядати не 

лише вплив на інноваційні процеси нормативної бази, законодавства, системи 

права, але й національних звичаїв, традицій, інноваційної культури, історичного 

досвіду у сфері реалізації інновацій тощо. Зазначимо, що поняття 

“інституціоналізм” (англ. institutionalism від лат. institutio – звичай, напрям, 

вказівка) використав У. Гамільтон для позначення системи поглядів на 

суспільство й економіку, в основі якої лежить “інститут” [189]. Загалом погляди 

на теорію інституціоналізму є неоднозначними . Перші ґрунтовні положення цієї 

теорії було викладено у праці Т. Веблена «Теорія дозвільного класу: економічне 

дослідження інституцій» у 1899 році, в якій наведено таку дефініцію: “Інститути 

– це, по суті, поширений спосіб мислення, який стосується окремих відносин 

поміж суспільством і особистістю, а також окремих функцій, які вони 

виконують; звичний спосіб мислення людей, який має тривати невизначено 

довго; і система життя суспільства, яка може з психологічного боку бути 

охарактеризована у загальних рисах як превалююча духовна позиція або 

поширене уявлення про спосіб життя в суспільстві” [18]. При цьому науковець 

стверджував, що за своєю природою інститути є консервативними утвореннями, 

чинниками соціальної психологічної інертності, однак зміна способу мислення 
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як рушійної сили інституціональних перетворень може бути спричинена 

еволюцією самих інститутів [18, с. 201-202].  

На рисунку 1.7. наведено види формальних і неформальних інститутів, що 

регулюють інноваційну діяльність в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.7. Інститути регулювання інноваційної діяльності 

Джерело: розроблено автором за [102; 103; 156; 189]  

 

Неформальними інститутами регулювання інноваційних процесів є:  

– національна самовизначеність й підтримка інновацій як основи розвитку;  

– інноваційна культура, психологія, інноваційне мислення;  

– історичний досвід, традиції організації інноваційної діяльності;  

–проінформованість суспільства та рівень його інтегрованості у 

використання інновацій, як певних товарів і послуг тощо.  

Рівень національної самовизначеності впливає на підтримку інноваційних 

процесів, зокрема інновацій, які реалізуються  зусиллями вітчизняних науковців  

Вперше запропоновано поняття “інноваційна культура” у 1995 році в 

«Зеленій книзі про інновації»,  виданій в Європейському союзі. У Законі України 

«Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності» інноваційна культура 

суспільства визначається, як складова частина інноваційного потенціалу, яка 

Інститути регулювання інноваційної діяльності в Україні 

Формальні інститути: 

1.Нормативно-правові інститути: закони; 

інші нормативно-правові акти; стандарти; 

2. Організаційні інститути: Міністерство 

освіти і науки України; Міністерство 

фінансів України; Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства; Міністерство з питань 

стратегічних галузей промисловості, 
Комісія з організації діяльності 

технологічних парків та інноваційних 

структур інших типів; НАН України та ін/ 

Неформальні інститути: 

1.Національна самовизначеність й 

підтримка інновацій як основи 

розвитку;  

2.Інноваційна культура, психологія, 

інноваційне мислення; 

3. Історичний досвід, традиції 

організації інноваційної діяльності;  

4. Проінформованість суспільства 

та рівень його інтегрованості у 

використання інновацій, як певних 

товарів і послуг тощо.  
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характеризує рівень освітньої, загальнокультурної та соціально-психологічної 

підготовки особистості і суспільства до сприйняття і творчого втілення в життя 

ідеї розвитку економіки країни на інноваційних засадах [155]. Формування 

інноваційної культури є важливим аспектом у розвитку інноваційної діяльності в 

Україні. Важливим є формування в суспільстві стійкої традиції сприймати нове, 

здатності і готовності комплексно його використовувати для загального 

прогресу. 

Інноваційна культура є складним поняттям й доволі суб’єктивним, однак 

важливим у контексті дослідження. У структурі Міністерства освіти і науки 

України, як центрального органу у сфері регулювання інновацій, функціонує 

Департамент інновацій та трансферу технологій, з-поміж завдань якого – 

організація проведення публічних заходів з популяризації інноваційної 

діяльності та розвитку інноваційної культури в суспільстві.  

Інноваційна культура як система цінностей, норм, знань і навичок, мотивів 

інноваційної діяльності поєднує інноваційне підприємництво і культуру в єдине 

ціле, виступає підвалинами інноваційного мислення, а оскільки мотивація до 

інноваційної діяльності в умовах ринкової економічної системи ґрунтується на 

певних судженнях про економічну доцільність інновацій, визначенні мети, 

оцінюванні майбутніх результатів, обранні засобів, інноваційна культура постає 

важливим чинником творчої, суспільно корисної спрямованості інноваційного 

мислення, котре як одна з форм підприємницького мислення. орієнтоване 

передусім на комерційно ефективне впровадження нововведень [72].  

Активність користування населенням результатами новітніх розробок й 

поширення про них інформації формує певне ставлення у суспільстві до 

інновацій, визначаючи таким способом політику держави й розвиток системи 

регулювання в Україні.  

Неформальні інститути, на відміну від формальних, не мають прямого 

впливу на інноваційну діяльність, однак, формують інституційні основи її 

здійснення. Характерними ознаками неформальних інститутів стимулювання 

інноваційної діяльності є: 
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– становлення неформальних інститутів відбувається упродовж тривалого 

часу, а їхні основи закладаються по суті історично;  

– суб’єктивний характер та складність оцінювання впливу;  

– неможливість досягнення результату у коротко- чи середньостроковому 

періоді, на відміну від формальних.  

Якщо формальні інститути прямо впливають на інноваційну діяльність, то 

між функціонуванням національної інноваційної системи й дією неформальних 

інститутів є більш складна взаємодія. 

Базовими формальними інститутами регулювання інноваційної діяльності 

в Україні є : 1) законодавство України та інші нормативно-правові документи з 

питань інноваційного розвитку; 2) органи державного управління і 

самоврядування. 

Законодавство України, що регулює відносини інноваційної діяльності 

ґрунтується на Конституції України та таких законах: «Про інноваційну 

діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інвестиційну 

діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про спеціальний 

режим інноваційної діяльності технологічних парків», «Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні» та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють відносини у цій сфері.  

Законодавство та нормативно-правова база загалом як складова 

формальних інститутів економічного регулювання інноваційної діяльності 

упродовж останніх двох десятиліть динамічно змінювалися. Ключовою 

проблемою нормативно-правових актів було те, що кожен із них визначав 

діяльність певної частини учасників інноваційного процесу, при цьому не було 

належної узгодженості й збалансованості. 

В науковій літературі пропонують різні класифікації актів законодавства у 

сфері інноваційної діяльності. 

Виділяють акти законодавства, які визначають основи державної політики 

у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності та акти за якими інновації, 
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науково-технічна та інноваційна діяльність виступають лише як складові 

функціонування соціально-економічних процесів країни [74, с. 48]. 

Окремі науковці виділяють: документи програмного характеру (стратегії, 

концепції, програми) загальнодержавного, галузевого та регіонального рівнів; 

закони України, які передбачають компетенцію місцевих органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування у галузі інноваційної діяльності; підзаконні 

акти Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств, що регулюють окремі 

питання реалізації регіональних інноваційних проєктів, створення місцевої 

інноваційної інфраструктури, подання звітності тощо; рішення та розпорядження 

місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в галузі 

інноваційної діяльності [208]. 

Також нормативні акти класифікують на: акти, які закріплюють екологічні 

пріоритети, зокрема екологічну безпеку інноваційної діяльності; акти 

законодавства, які передбачають специфіку здійснення інноваційної діяльності у 

вільних економічних зонах, інших територіях зі спеціальним правовим режимом, 

в тому числі у зонах надзвичайних економічних ситуацій; акти, які спрямовані на 

охорону та захист авторських та суміжних прав і здійснення патентної 

діяльності; акти, що регулюють зовнішньоекономічні відносини та іноземне 

інвестування; акти, які регулюють різнобічні внутрішньо-економічні відносини і 

передбачають здійснення інноваційної діяльності в сферах підприємницької, 

фінансової, науково-технічної, інформаційної та іншої економічної діяльності; 

інші акти чинного законодавства, зокрема у сфері стандартизації і сертифікації, 

ліцензування, аудиторської діяльності, обігу цінних паперів, приватизації [72, 

с. 49-50]. 

На нашу думку нормативні акти в сфері інноваційної діяльності доцільно 

класифікувати за критерієм спеціалізації (спрямованості) на три групи: перша – 

акти, які регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності як джерела 

(передумови) інноваційної діяльності; друга група – акти, що регулюють 

відносини власне в сфері інноваційної та науково-технічній діяльності; третя 
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група – акти, які регулюють відносини, пов’язані з інноваційною діяльністю 

сфери суспільного життя (див. табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Класифікація нормативних актів у сфері інноваційної діяльності 

Перша група – акти, які 

регулюють відносини у 

сфері інтелектуальної 

власності 

Друга група – акти, що 

регулюють відносини в 

сфері інноваційної та 

науково-технічній 

діяльності 

Третя група – акти які поряд 

з інноваційною діяльністю 

регулюють відносини в 

інших сферах суспільних 

відносин 

Конституція України; 

Цивільний кодекс; 

Закони України: 

- «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі», 

-  «Про охорону прав на 

промислові зразки», 

-  «Про охорону прав на 

знаки для товарів і послуг», 

- «Про охорону прав на 

топографії інтегральних 

мікросхем». 

Підзаконні нормативно-

правові акти: 

- Порядок сплати зборів 

за дії, пов'язані з охороною 

прав на об'єкти 

інтелектуальної власності, 

затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 23 грудня 2004 р. № 

1716, 

- Правила складання і 

подання заявки на винахід 

та заявки на корисну 

модель, затверджені наказом 

Міністерства освіти і науки 

України від 22 січня 2001 р. 

№ 22, 

- Правила складання і 

подання заявки на 

промисловий зразок, 

затверджені наказом 

Міністерства освіти І науки 

України від 18 лютого 2002 

р. № 110 тощо.  

Міжнародні договори, в 

яких бере участь Україна: 

- Паризька конвенція про 

охорону промислової 

Закони України: 

- «Про інноваційну 

діяльність», 

-  «Про інвестиційну 

діяльність»,  

- «Про наукову і науково-

технічну діяльність»,  

- «Про наукову і науково-

технічну експертизу», 

- «Про наукові парки», 

- «Про спеціальний 

режим інноваційної 

діяльності технологічних 

парків», 

- «Про індустріальні 

парки», 

- «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і 

техніки», 

- «Про пріоритетні 

напрями інноваційної 

діяльності в Україні», 

- «Про науково-технічну 

інформацію», 

- «Про державне 

регулювання діяльності у 

сфері трансферу 

технологій». 

Підзаконні нормативно-

правові акти: 

- Указ Президента 

України від 30.12.2005року 

№ 1873, 

- «Про рішення Ради 

національної безпеки і 

оборони України від 6 

квітня 2006року «Про стан 

науково-технологічної 

сфери та заходи щодо 

забезпеченняінноваційного 

Господарський кодекс 

України; 

Бюджетний кодекс України; 

Податковий кодекс України; 

Закони України: «Про 

захист економічної 

конкуренції»: 

- «Про 

зовнішньоекономічну 

діяльність»,  

- «Про національну 

програму інформатизації», 

- «Про стандартизацію», 

- «Про підтвердження 

відповідності», 

- Підзаконні нормативно-

правові акти: Постанова 

Кабінету Міністрів України 

«Про заходи щодо 

поетапного запровадження в 

Україні вимог директив 

Європейського Союзу, 

санітарних, екологічних, 

ветеринарних, 

фітосанітарних норм та 

міжнародних і європейських 

стандартів», 

- Указ Президента 

України «Про заходи щодо 

поліпшення інвестиційного 

клімату в Україні»  
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Перша група – акти, які 

регулюють відносини у 

сфері інтелектуальної 

власності 

Друга група – акти, що 

регулюють відносини в 

сфері інноваційної та 

науково-технічній 

діяльності 

Третя група – акти які поряд 

з інноваційною діяльністю 

регулюють відносини в 

інших сферах суспільних 

відносин 

власності 1883 р., 

- Договір про патентну 

кооперацію (РСТ) 1970 р., 

- Будапештський договір 

про міжнародне визнання 

депонування 

мікроорганізмів з метою 

патентної процедури 

1977 р., 

- Договір про патентне 

право(РБТ) 2000р. 

розвитку України», 

- Постанова Верховної 

Ради України «Про 

дотримання законодавства 

щодо розвитку науково-

технічного потенціалута 

інноваційної діяльності в 

Україні» від 16.06.2004 року 

№ 1786, 

- Постанова Верховної 

Ради України «Про 

Концепцію науково-

технологічного та 

інноваційного розвитку 

України» від 13.07.1999 

року № 916. 

- «Стратегія 

інноваційного розвитку 

України в умовах 

глобалізаційних викликів на 

2010 – 2020 роки». 

Джерело: складено автором 

 

Систематизована вище сукупність нормативно-правових актів може 

слугувати основою для розроблення Кодексу інноваційної діяльності.  

До першої групи актів належать закони, що регулюють відносини 

інтелектуальної власності (див. табл.1.1). Відповідно до вищенаведених актів 

учасником патентних правовідносин є компетентний державний орган, який 

здійснює видачу патентів. З 2017 року діяльність у цій сфері регулює 

Міністерство розвитку економіки і торгівлі (тепер Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства). На підставі рішення про видачу 

патенту здійснюється державна реєстрація патенту. Для цього вносяться 

відповідні відомості до відповідного Реєстру.  

Ми поділяємо думку про те, що в Законі України «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі» доцільно розробити програму державної підтримки 

патентування українських винаходів за кордоном, запровадивши наступні кроки: 
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 створити державні та приватні установи (центри) надання 

професійних послуг з патентування винаходів в інших країнах; 

 створити систему доступу до інформації щодо іноземного 

патентування через розвиток вільних точок доступу до консультативних пунктів 

у регіонах України.  

 запровадити для підприємств України умови патентування винаходів 

в Україні, не менш сприятливі,  ніж у державах-членах Європейського Союзу 

(ЄС). Передбачити можливість для юридичних осіб зниження ставок зборів за 

дії, пов'язані з охороною прав на корисні моделі, можливість проведення 

кваліфікаційної експертизи при отриманні патенту на корисну модель;  

 визначити розмір та порядок виплати винагороди за використання 

об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ) їхнім творцям [186]; 

 укладати міжнародно-правові угоди з охорони промислової власності. 

Однією з перших міжнародно-правових угод з охорони промислової 

власності була Паризька конвенція про охорону промислової власності, укладена 

20 березня 1883 р. Україна є учасницею Конвенції з 25 грудня 1991 р. Паризька 

конвенція не передбачає міжнародного патенту. Водночас можливість створення 

єдиного патенту передбачено окремими міжнародними угодами регіонального 

характеру. До них належить Європейська патентна конвенція, укладена 5 жовтня 

1973 р. в Мюнхені. Україна не є учасницею цієї Конвенції [77].  

Ще одним важливим об’єктом промислової власності для України є 

раціоналізаторські пропозиції. До Цивільно кодексу України у 2003 р. включено 

главу 41 «Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію» 

[77]. Форми заяви на раціоналізаторську пропозицію та журналу реєстрації 

раціоналізаторських пропозицій затверджені наказом Державного комітету 

статистики України від 10 серпня 2004 р. №469 [77]. 

Другу групу формують Закони України, що регулюють інноваційну 

діяльність, як таку (див табл. 1.1). Закон України «Про інноваційну діяльність» 

[143] визначає правові, економічні та організаційні засади державного 

регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми 
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стимулювання державою інноваційних процесів і спрямований на підтримку 

розвитку економіки України інноваційним шляхом. Закон відносить до об’єктів 

інноваційної діяльності: інноваційні програми і проєкти; нові знання та 

інтелектуальні продукти; виробниче обладнання та процеси; інфраструктуру 

виробництва і підприємництва; організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфери; сировинні ресурси, 

засоби їх видобування і переробки; товарну продукцію; механізми формування 

споживчого ринку і збуту товарної продукції. До суб’єктів – фізичні та юридичні 

особи України та іноземних держав, особи без громадянства, об'єднання цих 

осіб, які провадять в Україні інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та 

інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в 

Україні інноваційних проєктів [143]. Ми погоджуємось з висновками науковців, 

що актуальними заходами з розробки механізмів державно-приватного 

партнерства у сфері досліджень, розробок та інновацій, які важливо передбачити 

в удосконаленні чинного Закону, є : 

1. Впровадження програм спільного фінансування для: 

 спільних наукових досліджень і розробок у важливих для держави 

галузях; 

 трансферу результатів досліджень до підприємств; 

 інноваційних проєктів; 

 розвитку регіональної інноваційної інфраструктури (кластери, 

наукові парки, центри, бізнес-інкубатори); 

2. Створення інноваційних фондів (венчурних фондів) шляхом 

застосування механізмів державно-приватного партнерства та мобілізації 

державних і приватних фінансових ресурсів [186]. 

Закон України «Про інноваційну діяльність» є прикладом практики 

ігнорування законодавства або призупинення дії статей законів, які стосувалися 

фінансової підтримки інноваційної діяльності. Так, статтями 21 і 22 Закону 

передбачалося стимулювання інноваційної діяльності шляхом встановлення 
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податкових пільг. Проте чинність цих статей була призупинена спочатку в 2003 

р., а згодом, і у 2004 р.  У 2005 р. ці статті були повністю скасовані [83].  

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [147]  визначає 

правовий статус суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності, матеріальні та 

моральні стимули її забезпечення престижності; економічні, соціальні та правові 

гарантії наукової і науково-технічної діяльності, свободи наукової творчості; 

основні цілі, напрями та принципи державної політики у сфері наукової і 

науково-технічної діяльності; повноваженя органів державної влади щодо 

здійснення державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-

технічної діяльності.  

У Законі «Про наукову і науково-технічну діяльність» вперше чітко 

визначено функції і взаємовідносини науки і органів державної влади. Стисло 

виклавши повноваження у цій сфері, закон  покликаний створити дієвий 

механізм визначення науково-технологічних та інноваційних пріоритетів. 

Наведемо класифікацію пріоритетів інноваційної діяльності: за масштабністю – 

державні, галузеві, регіональні; за термінами – довгострокові і середньострокові. 

Визначено порядок формування загальнодержавних пріоритетів, а також 

середньострокових пріоритетів розвитку регіонів і галузей. Однак, більшість 

стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, визначених 

законом, орієнтовані на розвиток третього або четвертого технологічних укладів, 

які характеризуються широким використанням електричних двигунів та 

електротехніки, розвитком хімічної промисловості, автомобіле- та 

тракторобудування, виробництвом моторизованих озброєнь. Але закон не 

враховує п'ятого технологічного укладу, що розпочався із середини 80-х років 

ХХ ст. та характеризується розвитком інформаційних і комунікаційних 

технологій, аерокосмічної техніки, наукомістких виробництв і нових джерел 

енергії [83]. Пропонуємо в законах «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

«Про інноваційну діяльність» внести зміни і доповнення, які враховують 

розвиток п’ятого і шостого технологічних укладів, а саме, розвито біотехнологій, 

нанотехнологій, фотоніки, генної інженерії та штучного інтелекту.   
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Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності 

технологічних парків», що сприяв розвитку цих суб`єктів, розглянуто  

детальніше у пп. 2.3. 

Порівнюючи положення Закону України «Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків» та Закону України «Про 

інноваційну діяльність», важливо відзначити, що технопарки користуються 

більшим колом преференцій, ніж це передбачено в Законі «Про інноваційну 

діяльність». Технопаркам надають цільові субсидії у вигляді: звільнення від 

ввізного мита при ввезенні в Україну для реалізації проєктів технологічних 

парків нових устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, 

які не виробляються в Україні, що зараховується на спеціальний рахунок 

розвитку технопарку. В даний час Закон України «Про інноваційну діяльність» 

додатково передбачає надання державних гарантій комерційним банкам, що 

здійснюють кредитування пріоритетних інноваційних проєктів; майнове 

страхування реалізації інноваційних проєктів у страховиків. Порівнюючи ці два 

закони, важливо зазначити, що Закон України «Про інноваційну діяльність» 

встановлює загальні норми для суб’єктів інноваційної діяльності, а Закон 

України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» 

– спеціальні норми, призначені для технопарків. 

Закон «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» 

окреслює коло перспективних галузей науки та промисловості, яким може 

надаватись державна підтримка. У цьому Законі простежується думка про 

перехід від непрямої підтримки інновацій (на основі податкових пільг) до 

прямого субсидування через гранти, пільгові кредити та державні замовлення. У 

Законі наведено перелік напрямів інноваційної діяльності, для підтримки яких 

можуть надаватись пільги. 

В Україні Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні» визначено більше 20 стратегічних напрямів на 2011-2021 

роки [156], серед яких освоєння нових технологій транспортування енергії, 

впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння 
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альтернативних джерел енергії; освоєння нових технологій розвитку 

транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, 

озброєння та військової техніки; широке застосування технологій більш чистого 

виробництва та охорони навколишнього природного середовища; розвиток 

сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки. 

Повний перелік містить понад 20 пріоритетних напрямів, як наслідок, 

обмежує можливості бюджету повною мірою сприяти реалізації кожного з них. 

[115, с. 40-42]. На нашу думку важливо передбачити пріоритети симулювання у 

сфері досліджень, розробок та інновацій. Важливою є співпраця усіх залучених 

суб'єктів. Пріоритети у сфері наукових досліджень та інновацій повинні 

визначатися на основі прогнозно-аналітичних досліджень та світових тенденцій 

на основі результатів Національної програми форсайтних досліджень з широким 

залученням представників бізнесу, а також іноземних експертів. Одним із 

основних завдань є формування методології для встановлення пріоритетів. 

Процес має включати мету, завдання, оцінку фінансових можливостей, тощо. У 

стимулюванні фінансування наукових досліджень і розробок можна збільшити 

частку джерел на основі конкурсу та спільного фінансування досліджень і 

розробок у промисловості. 

Зазначені положення знайшли своє відображення у Стратегії інноваційного 

розвитку України в умовах глобалізаційних викликів на 2010-2020 роки, 

затвердженої постановою Верховної Ради України від 21 жовтня 2010 року 

№2632-VI [136]. Цей документ встановлює фундаментальні засади інноваційного 

розвитку України й окреслює коло проблем у сфері інноваційного розвитку, які 

стоять на сьогоднішній день перед нашою державою; визначає передумови та 

перспективи розвитку інноваційного розвитку України; встановлює 

концептуальні засади такого розвитку, засоби  залучення зарубіжних інвесторів 

до розвитку вітчизняної інноваційної сфери. 

До третьої групи нормативного-правового регулювання інноваційної сфери 

належать закони, які крім інноваційної діяльності врегульовують інші сфери 

суспільного життя (див.табл.1.1).  
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Господарський кодекс України [29] визначає основні засади 

господарювання в Україні і регулює відносини, що виникають у процесі 

організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами 

господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у 

сфері господарювання (ст. 1), зокрема він врегульовує відносини в сфері 

інноваційно діяльності (глава 34 Кодексу). Як вже зазначалося Господарським 

кодексом закріплюється більш широке за змістом визначення інноваційної 

діяльності, ніж Законом України «Про інноваційну діяльність». 

На нашу думку, як в Законі України «Про інноваційну діяльніть»,  так і в 

Господарському кодексі варто визначити суть, організаційно-правові форми та 

спектр діяльності (в тому числі і фінансування) інфраструктури підтримки 

інновацій та бізнесу, яка включає: технопарки, наукові парки, бізнес-інкубатори, 

структуру з трансферу технологій тощо. 

У Податковому кодексі доцільно, на нашу думку, передбачити податкові  

стимули субєктм інноваційної діяльності у вигляді звільнення від сплати 

податків і надання податкових пільг на податки, що сплачуються до місцевих  

бюджетів, а також передбачити цільове інвестиційне податкове стимулювання. 

Розмір податкових пільг може змінюватися у межах, встановлених центральними 

органами влади.  

Актуальним завданням є також підтримка в регіонах України інноваційних 

проєктів, що реалізуються в рамках середньострокових пріоритетних напрямків 

регіонального інноваційного розвитку, затверджених регіональною радою та 

уповноваженим урядовим агентством у сфері інноваційної діяльності. 

Податковим стимулом для  таких інноваційних проєктів може бути, зокрема, 

звільнення від сплати податку на прибуток підприємств на певний період часу, 

звільнення від сплати митних зборів для обладнання, яке не виробляється в 

Україні і необхідне для реалізації проєкту, протягом визначеної кількості перших 

років виконання проєкту, відновлення пільги  для технопарків (звільнення від 

ПДВ).  
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Україна взяла на себе зобов'язання в рамках Угоди про партнерство та 

співробітництво між Україною і Євросоюзом щодо гармонізації законодавства, 

норм, правил і стандартів, а також процедур оцінки відповідності до 

європейських. Ще в березні 1997 року Кабінет Міністрів України прийняв 

постанову «Про заходи щодо поетапного запровадження в Україні вимог 

директив Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, 

фітосанітарних норм та міжнародних і європейських стандартів» [138]. 

Суттєвим нормативно-правовим стимулом для учасників інноваційного 

процесу на етапі наукових досліджень і розробок може бути гармонізація 

положень Бюджетного кодексу в міжнародними та європейськими нормами. 

Зокрема, Лісабонська стратегія дає пораду сконцентровувати не менше 1% ВВП 

державних інвестицій і 2% інвестицій з боку промисловості на дослідження та 

розробки [77]. Актуальним завданням є також узгодження положень 

нормативно-правового забезпечення з питань розвитку інноваційної сфери з 

Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД). 

Як уже зазначалося, економічний механізм є складовою ширшої -  

інституційної системи стимулювання інноваційної діяльності, яка включає 

нормативно-правову, організаційну та інформаційно-аналітичну складові. Від 

координації роботи інститутів державного регулювання інноваційної діяльності, 

зокрема, центральних органів виконавчої влади залежтьть ефективність 

функціонування такого механізму.  

На рисунку 1.8. наведемо організаційну структуру інститутів державного 

регулювання і стимулювання інноваційної діяльності в Україні. 

У складі Міністерства освіти і науки України функціонує  Директорат 

науки та Директорат інновацій та трансферу технологій. Основними завданнями 

Директорату науки є: прогнозування та інформаційно-аналітичне забезпечення; 

координація соціальних гарантій працівників науково-технічної сфери; 

координації наукових досліджень вищих навчальних закладів та наукових 

установ; формування науково-технічних програм; державні замовлення. 

Директорат інновацій і трансферу технологій має такі завдання: експертиза та 



64 

 

реєстрація проєктів; моніторинг і контроль реалізації проєктів; розвиток 

інфраструктури трансферу технологій; формування пріоритетів інноваційного 

розвитку [102]. 

 

Рис.1.8. Інституційно-організаційна структура державного регулювання і 

стимулювання інноваційної діяльності в Україні 

Джерело:  розроблено автором за: [58; 102; 103] 
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патенти і свідоцтва; реєструвати об'єкти права інтелектуальної власності, 

договори про передачу прав, ліцензійні договори і веде відповідні реєстри; 

займатися питаннями, пов'язаними з контролем за дотриманням права 

інтелектуальної власності; висувати пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства у сфері інтелектуальних прав [103]. 

Директорат промислової політики та стимулювання розвитку регіонів 

забезпечує формування та реалізації державної промислової політики, визначення 

пріоритетних напрямів розвитку промисловості, науково-технічного потенціалу 

промислового сектору економіки та вдосконалення механізму державного 

регулювання функціонування промислового сектору економіки [103]. 

Управління інновацій забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

інноваційного та інвестиційного розвитку. 

У складі Національної Академії наук України діють Науково-

організаційний відділ Президії НАН України та спеціалізовані секції і відділи 

НАН України, що проводять експертизу науково-дослідних проєктів. 

Консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України з питань 

інноваційної діяльності є Рада з розвитку інновацій, яка виконує такі завдання:  

надання рекомендацій щодо координації та взаємодії органів виконавчої влади, 

громадянського суспільства, суб’єктів господарювання та суб’єктів інноваційної 

діяльності; підготовка пропозицій щодо створення, відновлення, розвитку та 

використання інноваційного потенціалу держави, розвитку інноваційної 

інфраструктури; підготовка рекомендацій щодо: формування і реалізації 

державної політики у сфері інноваційної діяльності; визначення шляхів, 

механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час 

реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності; підвищення 

ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з 

питань реалізації державної інноваційної політики; удосконалення нормативно-

правової бази з питань інноваційної діяльності та ін [58]. 

Національна рада України з питань розвитку науки і технологій забезпечує 

ефективну взаємодію представників наукової громадськості, органів виконавчої 
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влади та реального сектору економіки у формуванні та реалізації єдиної 

державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності [58]. 

Комісія з організації діяльності технологічних парків та інноваційних 

структур інших типів є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету 

Міністрів України, який утворюється з метою підвищення ефективності 

реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності, сприяння 

створенню ефективної інноваційної інфраструктури [58]. 

У 2018 році МОН та Мінекономрозвитку підписали протокол щодо 

розподілу повноважень у сфері інновацій та домовилися про ключові напрями 

співпраці. Згідно протоколу МОН України формуватиме інноваційне середовище 

в навчальних і наукових закладах, створюватиме комунікаційні платформи для 

спілкування винахідників і бізнесу. Мінекономрозвитку забезпечить умови  для 

комерціалізації винаходів, пошук фінансування, допомога стартапам щодо 

комерціалізації їх рішень, розвитку державних та недержавних програм для 

втілення ідей у проєкти. 

 

 

1.4. Інформаційно-аналітична складова механізму стимулювання 

інноваційної діяльності 

 

Складовою інституційної системи стимулювання інноваційної діяльності є 

інформаційно-аналітична, основою якої є сукупність індикаторів, а також 

методик їх розрахунку, форм та періодичності обліку.  

Джерелами статистичної та інших видів інформації з питань інноваційної 

діяльності та її стимулювання в Україні є: 

1. Державні статистичні спостереження з питань науки та інновацій; 

2. Адміністративні дані органів державної влади, що здійснюють 

регулювання інноваційної діяльності, зокрема Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. 

3. Адміністративні і статистичні реєстри. 
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На рисунку 1.9. систематизовано джерела інформації з питань інноваційної 

діяльності в Україні та ефективності її стимулювання. 

 

Рис.1.9. Джерела інформації з питань інноваційної діяльності в Україні 

Джерело: складено автором. 

 

Система показників інноваційної діяльності вітчизняних підприємств на 

сучасному етапі визначається головним чином такими формами статистичної 

звітності:  

1. Державне статистичне спостереження інноваційної діяльності 

промислового підприємства, що здійснюється за формою № 1-інновація 

«Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства» [56]; 

 2. Державне статистичне спостереження інноваційної діяльності 

підприємства, що здійснюється за формою № ІНН «Обстеження інноваційної 

діяльності підприємства» [57].  

Результатом державного статистичного спостереження інноваційної 

діяльності промислового підприємства є первинна й узагальнена інформація, яку 

використовують для визначення: витрат на інновації за видами витрат, 

джерелами фінансування; впровадження нової або вдосконаленої продукції за 

рівнем інноваційності; кількості впроваджених інноваційних видів продукції за 
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видами; обсягу реалізованої інноваційної продукції; кількості впроваджених у 

виробництво нових технологічних процесів (нових або вдосконалених методів 

обробки або виробництва продукції) за видами [56]. 

Результатом державного статистичного спостереження інноваційної 

діяльності підприємства є первинна й узагальнена інформація щодо: 

продуктових, процесових, організаційних та маркетингових інновацій; видатків 

на інновації; інноваційних цілей; джерел інновацій; співпраці з іншими 

підприємствами (організаціями) в контексті інноваційної діяльності; чинників, 

що перешкоджають інноваційній діяльності; використання методів 

стимулювання нових ідей та творчих підходів серед співробітників тощо [57].  

Основні характеристики державних статистичних спостережень зі 

статистики інноваційної діяльності представлено у додатках А, Б.  

Обстеження інноваційної діяльності підприємств охоплює ширше коло 

суб’єктів господарювання. Крім промисловості до кола обстежуваних одиниць 

належать підприємства торгівлі, транспорту, поштової та кур`єрської діяльності, 

телекомунікації, видавничої діяльності, комп`ютерного програмування, 

фінансової та страхової діяльності, діяльності у сфері архітектури та інжирінгу, 

технічні випробування та дослідження. 

Для узагальнення показників інноваційної діяльності та порівняння 

регіонів і видів економічної діяльності органи державної статистики з 2016 року 

розраховують сумарний індекс інновацій. 

Сумарний індекс інновацій (СІІ) – це інтегральний показник, складений з 

низки індикаторів, які вимірюють стан інноваційної діяльності [94]. 

Методологічну основу для розрахунку СІІ становлять методологічні положення 

зі статистики інноваційної діяльності [96]; Методика формування вибіркової 

сукупності для державного статистичного спостереження інноваційної діяльності 

підприємств [95]; рекомендації науково-дослідного проєкту INDICSER 

Європейської комісії [94]. 

Враховуючи те, що державне статистичне спостереження інноваційної 

діяльності підприємств проводять відповідно до міжнародної методології СIS, 
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показники, отримані в результаті обстеження, є адаптовані до стандартів 

європейської статистики та зіставні з даними країн ЄС. Це дає можливість 

використовувати базу даних Євростату, проводити порівняння України з 

країнами, охопленими обстеженням інноваційної діяльності підприємств за 

методологією СIS (країни – члени ЄС, країни – кандидати до членства в ЄС, а 

також деякі інші країни, наприклад Ісландія та Норвегія) [94]. На рисунку 1.10 

наведемо логіку побудови СІІ. 

 

 

Рис.1.10. Складові сумарного індексу інновацій 

Джерело: побудовано автором за [94] 
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Адміністративні дані для забезпечення інформаційно-аналітичного 

забезпечення механізму стимулювання інноваційної діяльності надають органи 

державної влади, зокрема, Міністерство освіти і науки України, Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, консультативно-дорадчі 

органи Кабінету Міністрів України. Адміністративні дані представлені у 

нормативних і стратегічних документах з питань розвитку інноваційної 

діяльності, реєстрах. 

У складі Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського 

господарства Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент) 

здійснює ведення державних реєстрів патентів на: винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, які  містять повний набір бібліографічних даних, формулу, 

реферат, повний опис, креслення, а також сповіщення щодо винаходу, корисної 

моделі, промислового зразка. Український інститут інтелектуальної власності 

забезпечує також ведення Державного реєстру топографій інтегральних 

мікросхем.  

Відповідно до Закону України «Про Антимонопольний комітет України» з 

метою впорядкування та оптимізації планування, фінансування та контролю 

виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт 

Антимонопольний комітет України веде Перспективний план виконання НДДКР 

– документ, який визначає перелік НДДКР разом із проєктами технічних завдань 

на проведення НДДКР щодо їх виконання на 3 роки. Міністерство освіти і науки 

України формує реєстр наукових парків та технопарків, Департамент залучення 

інвестицій у складі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства веде реєстр індустріальних парків. 

У країнах Європейського співтовариства основу інформаційно-

аналітичного забезпечення інноваційної діяльності формує Європейське 

інноваційне табло (ЄІТ). ЄІТ забезпечує порівняльну оцінку досліджень та 

інноваційної діяльності країн Європи, сильних та слабких сторін системи 

досліджень та інновацій. Це допомагає державам оцінювати сфери, в яких вони 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12
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мають концентрувати зусилля для підвищення ефективності  інноваційної 

діяльності. 

Система вимірювань ЄІТ розрізняє чотири види критеріїв і десять 

інноваційних вимірів, що охоплюють 27 показників (див.рис.1.11) [218]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.11. Групи індикаторів Європейського інноваційного табло 

Джерело: побудовано автором за [218] 

 

Група індикаторів «Умови» в ЄІТ покриває три об’єкти оцінювання: 

людські ресурси, привабливі сфери досліджень, інноваційне середовище. 

Залучення інвестицій, як державних так і приватних, визначається такими 

характеристиками: фінанси та підтримка; фінансові інвестиції. 

Група індикаторів «Інноваційна діяльність» визначає зусилля підприємства 

в інноваційних процесах і вимірюється у трьох аспектах: інноватори, зв`язки та 

інтелектуальні активи. 

Група індикаторів «Вплив» характеризує результати інноваційної 

діяльності і вимірюється у двох аспектах: зміни у зайнятості та ефекту від 

продаж (табл.1.2). 
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Таблиця1.2 

Показники Європейського інноваційного табло 

Складові ЄІТ Індикатори 

Умови 

Людські 

ресурси 

1.1.1 Нові випускники докторантури у віці 25-34 роки на 1 тис.населення 

1.1.2 Частка населення віком 25-34 роки з вищою освітою, % 

1.1.3 Частка осіб у віці 25–64 роки, що беруть участь у навчанні, % 

Привабливі 

сфери 

досліджень 

1.2.1 Міжнародні спільні видання науки і бізнесу Science-Metrix (Scoups) 

1.2.2 Кількість цитувань публікацій на 100 науковців 

1.2.3 Частка іноземних докторантів, % 

Інноваційне 

середовище 

1.3.1 Частка широкосмугового проникнення інтернету, % 

1.3.2 Співвідношення підприємств, орієнтованих на можливості, до 

підприємств, орієнтованих на необхідність 

Інвестиції 

Фінанси і 

підтримка 

2.1.1 Витрати на НДДКР у державному секторі, у % до ВВП 

2.1.2 Венчурний капітал у загальному обсязі інвестицій, % 

Інвестиції 

підприємства 

2.2.1 Витрати на НДДКР у бізнес-секторі, у % до ВВП 

2.2.2 Витрати на інновації, які не належать до НДДКР, % до обороту 

2.2.3 Частка підприємств, що надають навчання для розвитку навичок 

персоналу, % 

Інноваційна діяльність 

Інноватори 3.1.1 Частка МСП з інноваціями в продуктах або процесах, % 

3.1.2 Частка МСП з маркетинговими або організаційними інноваціями, % 

3.1.3 Частка МСП, які впроваджують інновації на підприємстві, % 

Зв`язки 3.2.1 Частка інноваційних МСП, що співпрацюють з іншими 

3.2.2 Частка державно-приватних спільних публікацій, % 

3.2.3 Частка співфінансування державного, приватного сектору НДДКР,% 

Інтелектуальні 

активи 

3.3.1 Патентні заявки у співвідношенні до  ВВП  

3.3.2 Застосування товарних знаків у співвідношенні до ВВП 

3.3.3 Дизайнеські програми у співвідношенні до ВВП 

Вплив 

Вплив на 

зайнятість 

4.1.1 Частка зайнятих у наукомісткій діяльності, % 

4.1.2 Частка зайнятих у швидкозростаючих галузях, % 

Ефект від 

продаж 

4.2.1 Частка експорту середньо та високотехнологічної продукції, % 

4.2.2 Частка експорту наукомістких послуг, % 

4.2.3 Продаж нових для ринку інновацій (частка до обороту), % 

Джерело: побудовано автором за: [218] 

 

Результати порівняльного аналізу показників української статистики 

інновацій та ЄІТ показують, що новими для органів державної статистики 

України є такі індикатори: 
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1.3.2: Співвідношення підприємств, орієнтованих на можливості, до 

підприємств, орієнтованих на необхідність. У методології Глобального 

моніторингу підприємництва (GEM) розрізняють два їх види: 1) підприємництво, 

орієнтоване на можливості; 2) підприємництво, орієнтоване на необхідність. Це 

мотиваційний індекс для вимірювання відносного ступеня, зумовленого 

поліпшенням умов для підприємництва;  

Показники 4.1.1.Частка зайнятих у наукомісткій діяльності та  4.1.2. Частка 

зайнятих у швидкозростаючих галузях економіки. 

Показники 3.1.1. Частка МСП з інноваціями в продуктах або процесах; 

3.1.2. Частка МСП з маркетинговими або організаційними інноваціями; 3.1.3. 

Частка МСП, які впроваджують інновації на підприємстві; 3.2.1 Частка 

інноваційних МСП, що співпрацюють з іншими підприємствами. 

Зазначені вище показники не представлені у статистичних виданнях 

України з питань інновацій. У зв’язку з цим пропонуємо розширити програму 

вітчизняних статистичних обстежень за рахунок цих індикаторів, а відтак, 

забезпечити гармонізацію української статистики інновацій з європейською 

практикою. Зауважимо також, що згідно методології Європейського 

інноваційного табло МСП – це малі і середні підприємства з кількістю 

працівників від 10 до 249 осіб. Тому пропонуємо вітчизняні малі підприємства з 

кількістю осіб від 10 до 50 представити у даному обстеженні на основі 

вибіркового методу. Приклад вибірки підприємств для Львівської області, 

складений на основі даних Львівської обласної державної адміністрації та 

Головного управління статистики у Львівській області [88] представлено у 

додатку В. 

Ще однією методологічною проблемою статистики інновацій є 

формування системи обліку інноваційної діяльності, оскільки, інновації 

формуються все частіше, як міжгалузеві, а не в окремих галузях промисловості 

та  приносять множинний економічний ефект. 

Одним із нововведень української статистики стала розробка сателітного 

рахунку досліджень і розробок. Цей рахунок дає відповіді на такі запитання: 
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- Хто виконує наукові дослідження? 

- Хто фінансує? 

- Яка результативність наукового дослідження та розподіл прибутку від 

наукової діяльності між секторами економіки? 

- Яка питома вага обсягів інноваційної діяльності у ВВП тощо? 

Сателітні рахунки формуються як додаткові рахунки до існуючих, щоб 

вести облік інноваційних потоків. Рахунки інноваційної діяльності відображають 

потоки та запаси інноваційних ресурсів, виражених у грошовому та фізичному 

вимірі окремо від національних рахунків Створення сателітних рахунків 

передбачено Програмою інтеграції України до Європейського Союзу [214].  

Органи державної статистики розробили методологію побудови 

сателітного рахунку для наукових досліджень і розробок на базі державного 

статистичного спостереження «3-наука» за французькою методикою. 

Пропонуємо доповнити цей сателітний рахунок показниками державних 

статистичних спостережень інноваційної діяльності підприємств, оскільки деякі 

процесові інновації формуються на підприємстві, а організаційні та маркетингові 

реалізуються тільки на підприємствах. 

Міжнародна практика визначає два підходи щодо побудови даного 

рахунку: французький і американський. 

За французьким підходом витрати на дослідження і розробки 

розглядаються, як «витрати на споживання». На нашу думку, недоліком цього 

методу є те, що основна увага приділяється секторам, що фінансують 

дослідження і розробки, а сектори, які проводять дослідження і розробки 

розглядаються без зазначення їх результативності для національної економіки. 

Така проблема перш за все пов’язана з тим, що не розроблено чіткої методики 

оцінки результативності досліджень і розробок. Головним завданням цього 

методу є досягти балансу між секторами економіки. Значення ВВП при цьому не 

коригується, оскільки витрати на дослідження і розробки (ДіР) розглядаються, як 

«витрати на споживання» [237]. 



75 

 

Американський підхід пропонує розглянути ДіР, як капіталовкладення, 

оскільки більшість досліджень і розробок розробляються приватними 

компаніями, що носять комерційний характер [214]. 

І. Ю. Єгоров, І. А. Жукович, Ю. О. Рижкова вважають, що для України в 

сучасних умовах доцільно запровадити побудову сателітного рахунку 

досліджень і розробок за французькою методикою з обмеженим колом 

показників [43]. На нашу думку, доцільною є побудова сателітного рахунку за 

американською методикою, оскільки фінансування ДіР можна визначати як 

інвестиції, а не проміжне споживання, адже вкладання коштів у інноваційну 

діяльність приносить дохід з певним лагом. 

Для впровадження американської методики побудови сателітного рахунку 

потрібно вирішити такі завдання: 

- запровадження в країні моніторингу з урахуванням секторів, що 

фінансують ДІР;  

- визначити показники оцінки результативності ДіР у секторах 

економіки. 

Вважаємо також за доцільне доповнити сателітний рахунок для ДІР 

допоміжним (сателітним) рахунком для інноваційної діяльності. Принципами 

побудови такого рахунку мають бути, на нашу думку, такі: 

1.Допоміжний (сателітний) рахунок інноваційної діяльності (ІД) 

призначений для характеристики інноваційної діяльності, з точки зору 

виконання, використання й фінансування, в структурі, співставній з операціями й 

класифікаціями національних рахунків. 

2. Допоміжний рахунок є стандартним набором таблиць, у яких 

представлені різні аспекти витрат на виконання інноваційної діяльності.  

3. Допоміжний рахунок ІД дає змогу оцінити витрати суспільства на 

здійснення інноваційної діяльності; забезпечує відстеження тенденцій розвитку 

інноваційної діяльності; надає можливість на підставі бази даних, сформованої 

відповідно до загальноприйнятих у статистиці принципів, описати 

функціонування діяльності щодо інноваційної діяльності.  
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4. В основу рахунку покладено визначення витрат на здійснення 

інноваційної діяльності, що розглядаються як за всіма джерелами надходження 

коштів, так і за всіма напрямами їх кінцевого використання.  

5. Витрати на здійснення інноваційної діяльності можуть здійснюватися в 

межах підприємства (внутрішні витрати) або за його межами (зовнішні витрати). 

Повна процедура вимірювання витрат включає: ідентифікування внутрішніх 

витрат на здійснення інноваційної діяльності, що здійснює кожне підприємство; 

ідентифікування джерел фінансування внутрішніх витрат на здійснення 

інноваційної діяльності 

6. Внутрішні витрати на виконання інноваційної діяльності охоплюють всі 

витрати, здійснені в межах підприємства або організації, незалежно від джерела 

фінансування. Також вони включають витрати, здійснені за межами 

підприємства для підтримки внутрішніх робіт (придбання сировини або 

матеріалів для здійснення інноваційної діяльності роботи в межах підприємства).  

7. Зовнішні витрати на здійснення інноваційної діяльності – витрати 

іноземних інвесторів на здійснення інноваційної діяльності.  

Аналіз витрат на інноваційну діяльність у допоміжному рахунку 

пропонуємо здійснювати за класифікаційними ознаками, які передбачені для 

сателітного рахунку досліджень і розробок (рис. 1.12).  
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Рис. 1.12. Логіко-структурна схема аналізу витрат на інновації за секторами 

системи національних рахунків 
Джерело: побудовано автором за [96] 
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У таблиці 1.3 систематизовано джерела даних для побудови сателітного 

(допоміжного) рахунку інноваційної діяльност в Україні. 

Таблиця 1.3 

Джерела даних для побудови сателітного рахунку  

інноваційної діяльності в Україні 

Сектор інноваційної 

діяльності 
Порядок визначення 

Державний 

Форма №1-інновація, сума даних рядків 117, 118,119; Форма INN за 

період, розділ 6.2. Обсяг фінансування витрат на інноваційну діяльність 

за рахунок джерел; Форма №9-ЗЕЗ, розділ імпорт послуг (крім послуг 

пов`язаних з подорожами); Форма№5-ЗЕЗ, розділ імпорт товарів 

Підприємницький 

Форма №1-інновація, сума даних рядків 120,122; Форма INN за період, 

розділ6.2. Обсяг фінансування витрат на інноваційну діяльність за 

рахунок джерел; Форма №9-ЗЕЗ, розділ імпорт послуг (крім послуг 

пов`язаних з подорожами); Форма№5-ЗЕЗ, розділ імпорт товарів 

Вищої освіти 

Форма №3-наука, сума даних рядків 109,113; Форма №9-ЗЕЗ, розділ 

імпорт послуг (крім послуг пов`язаних з подорожами), Форма№5-ЗЕЗ, 

розділ імпорт товарів 

Приватний 

неприбутковий 

Форма №3-наука, сума даних рядків 109,113; Форма №9-ЗЕЗ, розділ 

імпорт послуг (крім послуг пов`язаних з подорожами), Форма№5-ЗЕЗ, 

розділ імпорт товарів 

Закордонний 

Форма №1-інновація, рядок 121; Форма INN за період, розділ6.2. Обсяг 

фінансування витрат на інноваційну діяльність за рахунок джерел; 

Форма №9-ЗЕЗ, розділ імпорт послуг (крім послуг пов`язаних з 

подорожами); Форма№5-ЗЕЗ, розділ імпорт товарів 

Джерело: побудовано автором за  [96; 97; 55; 56 ] 

 

На нашу думку, в Україні сформована основа для інформаційно-

аналітичного забезпечення інноваційної діяльності. Проте така інформаційна 

база потребує адаптації європейських і міжнародних стандартів, удосконалення з 

урахуванням аналітичних потреб у стимулюванні інноваційної діяльності 

промислових підприємств як бази реального сектору економіки України. У 

зв’язку з цим вважаємо, що розвиток інформаційно-аналітичної складової 

економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності промислових 

підприємств має відбуватися за такими напрямами: 

1. Гармонізація вітчизняної системи показників інноваційної діяльності з 

відповідними міжнанародними та європейськими індикаторами, що дасть змогу 

покращити розуміння зарубіжними експертами та інвесторами потенціалу 

вітчизняної промисловості в інноваційній сфері. 
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2. Орієнтація на розвиток інформаційно-аналітичної системи в 

інноваційній сфері з точки зору можливостей її використання для стратегічної 

діагностики інноваційного потенціалу промислових підприємств та 

обґрунтування конкурентних стратегій його реалізації . 

3. Запровадження сателітного (допоміжного) рахунку інноваційної 

діяльності, який дає змогу здійснювати макроекономічний аналіз ефективності 

розподілу коштів на інновації за джерелами їх надходження, а також напрямами 

кінцевого використання. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Узагальнення теоретичних і прикладних підходів до розуміння сутності 

основних понять інноваційної діяльності та формування механізму її 

стимулювання є підставою для таких висновків. 

1. На підставі узагальнення вітчизняних і зарубіжних праць з питань 

інновацій, а також аналізу нормативно-правового забезпечення пропонуємо 

визначення інноваційної діяльності підприємств, як складного процесу, який 

полягає у перетворенні новацій, як правило у формі нових ідей, в інновації з 

метою забезпечення соціального, економічного, екологічного чи іншого 

суспільного ефекту. Результативність та ефективність такого перетворення 

залежить від економічного механізму стимулювання усіх етапів процесу 

інноваційної діяльності. 

2. Удосконалення механізму стимулювання інноваційної діяльності 

промислових підприємств пов`язане з визначенням інноваційного підприємства. 

Зважаючи на складність оцінювання рівня новизни та обсягів інноваційної 

продукції на етапі її промислового впровадження, інноваційним підприємством, 

на нашу думку, доцільно вважати суб’єкт господарювання, щодо якого 

виконуються такі умови: 1) підприємство має зареєстровані інноваційні проєкти і 

здійснює окремий бухгалтерський облік щодо їх виконання; 2) витрати 



79 

 

(інвестиції) на інноваційну діяльність перевищують 70 % загальних витрат 

(інвестицій) на всі види продукції. 

3. З урахуванням існуючих підходів до розуміння сутності інструментів 

підтримки інноваційної діяльності у промисловості,  пропонуємо такі визначення 

економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності промислових 

підприємств: 

З точки зору системно-структурного підходу, економічний механізм 

стимулювання інноваційної діяльності – це сукупність економічних методів, 

підходів, інструментів і важелів впливу на інноваційну активність на усіх етапах 

промислової діяльності з метою забезпечення її конкурентоспроможності та 

збільшення внеску у сталий розвиток економіки; 

З точки зору розуміння економіки як системи відносин ЕМСІД – це 

сукупність процедур і правил економічних взаємовідносин суб’єктів 

господарювання, інститутів влади та інших зацікавлених сторін щодо 

підвищення інноваційної активності на усіх  етапах промислової діяльності з 

метою забезпечення її конкурентоспроможності та збільшення внеску у сталий 

розвиток економіки. 

4. Згідно із запропонованою у роботі концептуальною моделлю метою 

ЕМСІД є підвищення внеску промисловості у сталий розвиток і 

конкурентоспроможність економіки України. Інституційною основою ЕМСІД є 

три інститути: держава, бізнес і громадськість, вплив яких на інноваційну 

діяльність відбувається через державне регулювання, ринкові стимули і суспільні 

вимоги. Головними принципами економічного механізму стмулювання 

інноваційної діяльності промислових підприємств вважаємо такі:  

1) пріоритетність інтересів національної безпеки, підвищення стандартів якості 

життя, розвитку  циркулярної економіки 2) Розподіл повноважень в інститутах 

державного регулювання інноваційної сфери. 3) Моніторинг економічної і 

соціальної ефективності витрат.  

5. Економічний механізм є складовою ширшої – інституційної системи 

стимулювання інноваційної діяльності, яка включає нормативно-правову, 
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організаційну та інформаційно-аналітичну складові, покликані забезпечити 

національні інтереси, ринкові стимули та суспільні вимоги. Для удосконалення 

нормативно-правової складової стимулювання інноваційної діяльності 

пропонуємо класифікувати відповідні нормативні документи на три групи: 

перша – акти, які регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності; друга 

група – акти, що регулюють відносини власне в сфері інноваційної та науково-

технічної діяльності; третя група – акти, які регулюють ширше коло 

господарських відносин, які пов’язані, зокрема, з інноваційною діяльністю. 

Такий підхід, на нашу думку, сприятиме удосконаленню інституційної 

підтримки інноваційної діяльності з урахуванням етапів інноваційного процесу 

та відповідних об’єктів стимулювання. 

6. В Україні сформована методологічна основа для інформаційно-

аналітичного супроводу інноваційної політики на макрорівні. Основним 

джерелом інформації є обстеженні інноваційної діяльності промислових 

підприємств, яким охоплені середні і великі підприємства. Тому пропонуємо 

забезпечити представництво суб’єктів малого підприємництва, частка яких 

становить майже 80% їх загальної кількості з використанням методів несу 

цільних обстежень. Удосконалення інформаційного забезпечення ЕМСІД має 

бути спрямоване на вирішення таких завдань: 1) формування системи  

індикаторів інноваційної діяльності, які гармонізовані зі світовими показниками 

у даній сфері, зокрема, Європейським інноваційним табло, 2) використання 

статистичних та аналітичних показників, які дають змогу здійснити вибір 

стратегії інноваційного розвитку у промисловості, а відповідно – удосконалити 

його державну та інших видів підтримки, а також оцінити відповідний 

економічний, екологічний і соціальний ефект, 3) розробка методології обліку і 

макроекономічного аналізу інноваційної діяльності на основі сателітного 

рахунку, оскільки інновації формуються все частіше, як міжгалузеві, а не в 

окремих галузях промисловості, і приносять множинний економічний ефект. Для 

забезпечення прозорості ведення обліку фінансування інноваційної діяльності та 

розподілу витрат між секторами: державним, вищої освіти, підприємницьким, 
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приватним неприбутковим, закордонним, вважаємо також за доцільне доповнити 

сателітний рахунок для досліджень і розробок допоміжним (сателітним) 

рахунком для інноваційної діяльності. 

Основні положення і результати дослідження, сформульовані у пeршому 

роздiлi дисертації, опублiковaно у нaукових прaцях aвторa [61; 66; 207]. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ І МЕХАНІЗМУ ЇЇ СТИМУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Оцінка конкурентних позицій України в інноваційній сфері і 

пріоритетів розвитку промисловості 

 

У теперішньому часі існує ціла низка міжнародних індексів, які 

враховують індикатори інноваційної діяльності у побудові рейтингів країн і 

регіонів. Серед таких інтегральних оцінок: Індекс глобальної 

конкурентоспроможності, Індекс інноваційного розвитку за Bloomberg, 

Глобальний індекс інновацій, Європейське інноваційне табло. 

У таблиці 2.1. наведено позиції України у міжнародних індексах.  

 

Таблиця 2.1 

Україна у глобальному вимірі індикаторів інноваційного розвитку  

Рік 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Індекс глобальної конкурентоспроможності 

(Global Competitiveness Index) 
84 76 79 85 81 85 

Глобальний індекс інновацій (Global 

Innovation Index) 
63 64 56 50 43 47 

Індекс інноваційного розвитку за Bloomberg 

(The Bloomberg innovation index) 
42 33 41 42 46 53 

- продуктивність праці 50 48 50 50 50 60 

- технологічні можливості 47 40 46 47 48 58 

- рівень витрат на дослідження та розробки у 

ВВП  
43 39 45 44 47 54 

- ефективність вищої освіти 5 5 5 4 21 28 

- патентна активність 27 25 28 27 27 35 

- кількість високотехнологічних підприємств 35 31 36 34 32 35 

- концентрація дослідників 44 39 42 44 46 48 

Європейське інноваційне табло (European 

scoreboard innovation) 
34 35 35 35  36 36 

Джерело: складено автором за [183; 218; 242] 

 

За даними Всесвітнього економічного форуму у Звіті про глобальну 

конкурентоспроможність у 2019 р. Україна посідалала 85 місце серед 137 
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досліджуваних держав. За компонентами показника, який характеризує 

ефективність ринків (головного фактора на стадії інвестиційного зростання 

(індустріалізації), Україна серед 137 держав посідає 101 місце за ефективністю 

товарних ринків, 120 – за ефективністю фінансових ринків і 86 – за ефективністю 

ринку праці. Готовність до адаптації технологій та інновацій оцінена на рівні 81 

місця. За показником “Ринкові інституції” наша держава посідає 118 місце, а за 

розвитком бізнесу – 90. Серед факторів, важливих для розвитку промисловості, 

сприятливими є лише розмір доступного ринку (за ємністю ринку Україна 

посідає 47 місце) та освіта (35 місце).  

Незважаючи на велику кількість вчених та інженерів, а також частку 

людей, які мають вищу освіту, Україна має посередній рейтинг за показником 

“Інновації” та низькі значення показників “Взаємозв’язки університетів з 

промисловістю у сфері досліджень і розробок”, “Технологічна готовність”. 

Найбільш проблемним показником залишається “Іноземні інвестиції та трансфер 

технологій”. 

Відповідно до індексу інноваційного розвитку, представленого агентством 

Bloomberg у 2019 році, Україна посідає 53 місце серед 60 досліджуваних держав. 

При цьому Україна виявилася найгіршою за продуктивністю праці (60 місце), що 

свідчить про низький рівень застосовуваних технологій і виробництво товарів з 

низькою доданою вартістю. Україна потрапила до трійки аутсайдерів за 

технологічними можливостями (58 місце) та посідає 54 місце за рівнем витрат на 

дослідження та розробки у валовому внутрішньому продукті. Водночас вона 

зберігає високе 28 місце за ефективністю вищої освіти та 35 місце за патентною 

активністю, тобто має потенціал до розвитку. 

Європейське інноваційне табло (ЄІТ) порівнює інноваційну діяльність 

країн Європейського співтовариства, країн-кандидатів на вступ у ЄС та деяких 

інших держав. В ЄІТ Україну відносять до групи “Інноватор, що формується” 

разом з Болгарією, Македонією та Румунією. Проведений покомпонентний 

аналіз свідчить, що Україна має значні нереалізовані можливості в 

інноваційному розвитку, особливо щодо комерціалізації нововведень, а також у 
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сфері захисту прав на інтелектуальну власність. Головними перевагами України 

є вигідне географічне положення, ємний ринок, наявність поглибленої та 

всебічної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС та відносно високий рівень 

розвитку людського потенціалу. 

За даними звіту про Глобальний індекс інновацій (Global Innovation Index), 

у 2018 році Україна посіла у рейтингу найвищу позицію за останні сім років - 43 

місце, серед 126 країн світу, покращивши його порівняно з 2017 роком на сім 

позицій. Проте у 2019 році рейтинг України за рівнем розвитку інноваційної 

сфери знову дещо знизився (47 місце).  

В аналітичній довідці Міністерства освіти і науки України, яка присвячена 

вивченню інноваційної діяльності та трансферу технологій [183], зазначено, що 

до сильних сторін країни можна віднести: створення знань і результати наукових 

досліджень, співвідношення патентів за походженням до ВВП за паритетом 

купівельної спроможності, співвідношення корисних моделей за походженням 

до ВВП за паритетом купівельної спроможності, витрати на комп’ютерне 

програмне забезпечення у відсотках до валового ВВП, експорт інформаційно-

комунікаційних послуг у відсотках загального обсягу торгівлі. За даними 

Держстату продукція сектору інформаційних технологій становила більше ніж 3 

відсотки ВВП, а сукупний дохід галузі - більше ніж 3,5 млрд. доларів США, що 

співставно з обсягами продукції високотехнологічного сектору. 

Проведений порівняльний аналіз стану інноваційної системи України 

відносно світового рівня на основі міжнародних індексів свідчить, що Україна 

має високий освітній та науковий потенціал, здатний продукувати різноманітні 

нововведення у вигляді ідей, наукових розробок, патентів. 

У Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року 

серед конкурентних переваг України визначають такі [171]: 

 висока ємність ринку, якість вищої, середньої та професійної освіти, 

згідно Глобального індексу конкурентоспроможності, проте проблеми з такими 

характеристиками як здатність залучати і утримувати таланти, підвищення 

кваліфікації кадрів на робочих місцях; 
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 основою української інноваційної конкурентоспроможності є людський 

капітал, тобто знання та навички, якими володіють люди, що дають змогу їм 

створювати цінність у світовій економічній системі. Його ефективна реалізація і 

є головною конкурентною перевагою згідно Глобального індексу інновацій. 

До основних бар’єрів для розвитку інновацій в Україні відносять такі [171]: 

 недосконалість інституцій, зокрема політичного, регуляторного та 

бізнес-середовища; 

 слабкий розвиток інфраструктури, у тому числі інноваційної, на що 

вказують низькі значення показника валового нагромадження капіталу у 

відсотках до ВВП, показники екологічної стійкості. 

Для аналізу інноваційної сфери європейських країн використовують 

Європейське інноваційне табло (ЄІТ), а також Європейський рейтинг 

інноваційності (European Innovation Scoreboard (EIS), що є системою індикаторів 

науково-технічного розвитку країн Європи [218]. Ця система містить 27 

індикаторів інноваційної діяльності, які розділені на десять груп:  

1) людські ресурси,  

2) дослідницькі системи,  

3) інноваційне середовище;  

4) фінанси і підтримка інновацій; 

5) витрати на інновації;  

6) інноватори;  

7) зв`язки;  

8) інтелектуальна власність;  

9) вплив на зайнятість;  

10) вплив на експорт. 

Показники Європейське інноваційне табло сформовані експертним шляхом 

і розподілені на вхідні (оцінюють ресурси наукової та інноваційної діяльності) та 

вихідні (відображають результативність наукових та науково-технічних робіт та 

інноваційної діяльності).  У таблиці 2.2 наведено значення  індикаторів ЄІТ для 

України у 2011 р. і 2018 р. 
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Таблиця 2.2 

Індекси Європейського інноваційного табло для України у 2011 і 2018 роках 

Індикатори 2011 рік 2018 рік 

Загальний індекс інновацій 32,0 36,0 

Людські ресурси 114,1 100,8 

Випускники докторантури у віці 25-34 роки на 1 тис.населення 116,7 103,1 

Частка населення віком 25-34 роки з вищою освітою, % … … 

Частка осіб у віці 25–64 роки, що беруть участь у навчанні, % … … 

Привабливі дослідницькі системи 9,0 15 

Міжнародні видання науки і бізнесу Science-Metrix (Scoups) 0,0 5,7 

Кількість цитувань публікацій на 100 науковців 1,2 7,9 

Частка іноземних докторантів, % 27,2 32,4 

Інноваційне середовище 6,1 6,0 

Частка широкосмугового проникнення інтернету, % 7,6 7,4 

Співвідношення підприємств, орієнтованих на можливості, до 

підприємств, орієнтованих на необхідність 
… … 

Фінанси та підтримка інновацій 37,1 7,6 

Витрати на НДДКР у державному секторі, у % до ВВП 32,0 0,5 

Венчурний капітал у загальному обсязі інвестицій, % 43,1 15,9 

Витрати на інновації 65,4 52,9 

Витрати на НДДКР у бізнес-секторі, у % до ВВП 38.9 20,3 

Витрати на інновації, які не належать до НДДКР, % до обороту 87,6 81,2 

Частка підприємств, якы навчають персонал, % … … 

Інноватори 17,8 15,6 

Частка МСП з інноваціями в продуктах або процесах, % 0,0 0,0 

Частка МСП з маркетинговими або організаційними інноваціями, 

% 
2,4 0,0 

Частка МСП, які впроваджують інновації на підприємстві, % 51,4 47,3 

Зв`язки 2,5 3,0 

Частка інноваційних МСП, що співпрацюють з іншими 5,0 3,0 

Частка державно-приватних спільних публікацій, % 0,0 4,8 

Частка співфінансування державного, приватного сектору 

НДДКР,% 
0,0 4,8 

Інтелектуальна власність 11,3 13,1 

Патентні заявки до ВВП  10,5 15,1 

Застосування товарних знаків до ВВП 26,0 24,7 

Дизайнеські програми до ВВП 0,2 1,4 

Вплив на зайнятість 68,8 74,4 

Частка зайнятих у наукомісткій діяльності, % 82,1 92,3 

Частка зайнятих у швидкозростаючих галузях, % … … 

Вплив на експорт 41,7 34,7 

Частка експорту середньо та високотехнологічної продукції, % 57,8 24,1 

Частка експорту наукомістких послуг, % 55,8 59,3 

Продаж нових для ринку інновацій (частка до обороту), % 65,0 188,0 

Джерело: складено автором за [218] 
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Людські ресурси – найсильніша складова  інновацій для України. Україна 

має високі значення індикаторів випускників докторантури, заявок на патенти. 

Складова фінанси та підтримка інновацій – це найслабша сторона інноваційної 

діяльності. Низький бал має Україна за індикаторами: малі та середні 

підприємства, що впроваджували продуктові і процесові інновації; малі та 

середні підприємства з організаційними і маркетинговими інноваціями та 

витратами на НДКР. Дані про декілька показників відсутні. Економічні 

показники є значно нижчі середнього показника в ЄС, включаючи ВВП на одну 

особу, частку зайнятих у виробництві (див. таб. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Порівняльна характеристика економічних показників України 

 та Європейського співтовариства 2018 р. 

 Україна ЄС 

Середньорічний приріст ВВП (%) 2,5 2,2 

Частка зайнятих у виробництві (%) 12,4 15,5 

- з них у високо- та середньотехнологічному … 37,5 

Зайняті у послугах (%) 33,8 41,8 

Частка обороту МСП … 37,9 

Частка обороту великих підприємств … 44,4 

Частка обороту іноземних підприємств … 12,6 

Частка нових малих підприємств (10+)(%) … 1,5 

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій (%ВВП) 3,2 4,3 

Найпопулярніші підприємства, що займаються НДДКР на 10 

млн. населення 

0,0 19,6 

Вишуканість покупця (за шкалою від 1 до 7) 3,2 3,7 

Простота відкриття бізнесу (за шкалою від 0 до 100) 65,2 76,8 

Державна закупівля передових технологічних продуктів (від 1 

до 7-ми найкращих) 

3,2 3,7 

Верховенство права (-2,5 до 2,5) -0,8 1,2 

Чисельність населення (млн.ос) 42,4 511,3 

Середньорічний приріст населення (%) -0,4 0,2 

Щільність населення осіб/ км2 77,7 117,5 

ВВП на особу (PPS) 6,9 29,5 

Джерело: складено автором за [218] 

 

Аналіз інноваційності економіки у країнах ЄС здійснюють також з 

використанням класифікації виробничих структур. Економіку зі стійкою 

технологічною структурою оцінюють таким чином: на високотехнологічні 

виробництва припадає 20%, на середньо-високотехнологічні – 30 %; на середньо-
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низькотехнологічні – 20 %; і низькотехнологічні – 30 %. Високотехнологічними 

вважають галузі, в яких показник наукоємності (відношення витрат на 

дослідження та розробки до обсягу виробництва) перевищує 4,5-5,0%, а 

високонаукоємними галузями є ті, в яких ця частка вище 10% [219] (див. дод. В). 

Для узагальнюючої оцінки інноваційного розвитку економіки Державна 

служба статистики України з 2016 року розраховує сумарний індекс інновацій 

(СІІ), проте у 2017-2018 рр. СІІ не розраховувався. Цей зважений агрегований 

індикатор дає можливість оцінити та порівняти стан інноваційної діяльності 

підприємств за регіонами і видами економічної діяльності. 

Рейтинг областей України за сумарним індексом інновацій представлено на 

рисунку 2.1.  

 

Рис.2.1. Рейтинг регіонів України за Сумарним індексом інновацій  

у 2014-2016 рр. 
Джерело: побудовано автором за [110] 

 



89 

 

За сумарним індексом інновацій у трійку лідерів увійшли Харківська 

область, м.Київ та Дніпропетровська область. Львівська область зайняла 12-ту 

позицію. Останні позиції посіли Чернівецька, Волинська та Хмельницька 

області.  

За даними обстеження інноваційної діяльності підприємств найвищий 

рівень інноваційної активності зафіксовано у Рівненській, Харківській областях 

та м. Києві. Найвища частка технологічно інноваційних підприємств – у 

Рівненській (19,1%), Харківській (18,7%) та Кіровоградській (14,7%) областях; не 

технологічно інноваційних підприємств – у м. Києві (17,8%), Івано-Франківській 

та Київській областях (по 15,1%). 

На рисунку 2.2. представлено рейтинг видів економічної діяльності за 

сумарним індексом інновацій . 

 

Рис.2.2. Рейтинг видів економічної діяльності за сумарним індексом 

інновацій у 2014-2016 рр. 

Джерело: побудовано автором за [110] 
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Згідно сумарного індексу інновацій у лідерах є такі види економічної 

діяльності: наукові дослідження та розробки, виробництво основних 

фармацевтичних продуктів та препаратів, виробництво автотранспортних засобів 

причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, виробництво коксу та 

продуктів нафтоперероблення, виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції.  

Промисловість є фундаментом для реалізації інноваційних ідей в економіці 

кожної країни та забезпечення її конкурентоспроможності. Саме ця галузь 

забезпечує інші сектори економіки виробничими технологіями і є базовою для 

технологічної модернізації. На промисловість в структурі ВВП припадало у 2019 

році 24%, у тому числі, 12% - на переробну промисловість. Зниження обсягів 

промислового виробництва стало основним фактором падіння ВВП напркінці 

2019 року (рис. 2.3) [174]. 

 

 

Рис.2.3. Динаміка ВВП та частки промислової продукції  

у ВВП 2010-2019 рр. 

Джерело: побудовано автором за [174; 110] 

 

За даними Держстату, в грудні 2019 року обсяги реального промислового  

виробництва зменшилися на 1,1%, порівняно з листопадом і на 8,3%, якщо 
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порівнювати з груднем 2018 року. При цьому у добувна промисловість впала, 

порівняно з 2018 роком на 9% (рис.2.4) [174].  
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Рис.2.4. Індекси промислової продукції та частка в ній інноваційної 

продукції  

Джерело: побудовано автором за [174; 110] 

 

Переробна промисловість в 2019 році скоротилася на 2%, текстильна 

промисловість, виробництво одягу та взуття — на 9,9%, деревообробна та 

поліграфічна — на 5,8%, металургійна — на 3,1%, машинобудування — на 5,6%, 

виробництво електрообладнання — майже на 20%, виробництво автомобілів — 

на 9,7%. Приріст є по виробництву меблів (на 0,2%), комп'ютерів та оптичної 

продукції (на 4,3%), ліків (на 5,1%), хімічної промисловості (на 3,3%), харчової 

(на 0,2%) [174].  

Основною причиною падіння промисловості у 2019 році можна вважати: 

несприятливу кон’юнктуру на світовому ринку, зокрема негативні тенденції у 

металургійній промисловості через початок пандемії COVID19. 

За часи незалежності України органи державної влади здійснили певні 

цілеспрямовані заходи щодо підтримки промисловості країни. Про це свідчать 

прийняті концепції державної промислової політики, стратегії соціально-
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економічного розвитку України, закони України, а також загальнодержавні 

цільові та інші програми розвитку промисловості та її галузей.  

У 2013 р. Кабінет Міністрів України затвердив Концепцію 

Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на 

період до 2020 року [168]. Метою Програми-2020 є “комплексне розв’язання 

проблемних питань щодо функціонування промислового сектора економіки 

України шляхом розроблення організаційно-економічного механізму та 

залучення ресурсів для реалізації завдань структурно-технологічної модернізації 

вітчизняної промисловості у напрямі збільшення частки високотехнологічних 

видів діяльності в обсягах виробництва та експорту, задоволення потреб 

внутрішнього ринку у продукції власного виробництва, зростання зайнятості та 

підвищення завдяки цьому добробуту населення”.   

У Концепції визначено основні причини виникнення проблем у 

промисловості України, серед яких – недостатній рівень 

конкурентоспроможності продукції внаслідок використання застарілих 

технологій; обмежений доступ промислових підприємств до кредитних ресурсів 

через високі відсоткові ставки комерційних банків; зниження попиту на 

вітчизняну продукцію на внутрішньому ринку; підвищення цін на енергоносії, 

частка яких у собівартості промислової продукції значна; несвоєчасне 

відшкодування податку на додану вартість. У Концепції-2020 визначено три  

варіанти розв’язання проблем розвитку промисловості України:  

1. Посилення впливу органів державної влади на промислове виробництво. 

2. Модернізація промислового виробництва. 

3. Реалізація державної політики структурно-технологічних перетворень. 

Визначення національних пріоритетів у промисловості передбачалось 

шляхом забезпечення взаємоузгодженості параметрів промислової політики з 

бюджетною, податковою, митною політикою; накопиченням та подальшим 

використанням у виробництві науково-технологічного, ресурсного та 

інтелектуального потенціалу, а також створенням умов для проведення 

інноваційно-технологічної модернізації виробництва зі збільшенням 
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промислових виробництв новітніх технологічних укладів. У Концепції-2020 

підкреслювалась також необхідність приведення системи технічного 

регулювання у відповідність з міжнародними стандартами якості продукції, 

екологічних вимог до продукції та технологічного процесу її виробництва, 

охорони праці, техніки безпеки. Програму розвитку промисловості планувалося 

виконати протягом 2013–2020 рр. Фінансування Програми розвитку 

промисловості на період до 2020 року здійснено не повністю. 

У таблиці 2.4. систематизовано основні показники-індикатори 

інноваційного розвитку підприємств в Україні за період 2000-2018 років. 

 

Таблиця 2.4 

Динаміка показників інноваційної діяльності промислових підприєств 

України у 2000-2018 роках 

Роки 

Питома вага 

підприємств, що 

впроваджували 

інновації до всіх 

промислових 

підприємств, %  

Впроваджено 

нових 

технологічних 

процесів, од. 

у.т.ч. 

маловід-

ходні, 

ресурсо-

зберігаючі, 

од. 

Освоєно 

виробництво 

інноваційних 

видів 

продукції, 

найменувань 

з них 

нові 

види 

тех-

ніки 

Питома вага 

реалізованої 

інноваційної 

продукції, у 

всій 

промисловій 

продукції% 

2000 14,8 1403 430 15323 631 9,4 

2001 14,3 1421 469 19484 610 6,8 

2002 14,6 1142 430 22847 520 7,0 

2003 11,5 1482 606 7416 710 5,6 

2004 10,0 1727 645 3978 769 5,8 

2005 8,2 1808 690 3152 657 6,5 

2006 10,0 1145 424 2408 786 6,7 

2007 11,5 1419 634 2526 881 6,7 

2008 10,8 1647 680 2446 758 5,9 

2009 10,7 1893 753 2685 641 4,8 

2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8 

2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8 

2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3 

2013 12,9 1576 502 3138 809 3,3 

2014 12,1 1743 447 1314 945 2,4 

2015 15,2 1217 458 3136 966 1,4 

2016 14,7 3489 748 2800 1305  

2017 14,3 1831 611 2387 751 0,7 

2018 17,6 1965 621 3843 920 0,8 

Джерело: побудовано автором за [110] 

 



94 

 

На фоні помітного зменшення частки реалізованої інноваційної продукції 

відбувається поступове збільшення питомої ваги інноваційно-активних 

підприємств. Таку тенденцію можна пояснити тим, що підприємства в 

основному займаються модернізацією та оптимізацією виробничого процесу для 

зниження собівартості продукції. У 2018 році 1965 підприємств впроваджували 

нові технологічні процеси, з них 621 маловідходні та ресурсозберігаючі. За 

даними Держстату, у 2018 році порівняно з 2017 роком спостерігаємо таку 

динаміку показників, що характеризують інноваційну діяльність: 

 кількість інноваційно-активних підприємств зросла з 759 до 777. За 

напрямами інноваційної діяльності підприємства найбільш активно займалися 

придбанням машин, обладнання та програмного забезпечення – 65,9 відсотка 

загальної кількості інноваційних підприємств; 

 обсяг фінансування інноваційної діяльності збільшився до 12 180,1 млн 

грн, або 0,49 % валового внутрішнього продукту. Основним джерелом 

залишаються власні кошти підприємств – 88,2 відсотка загального обсягу 

фінансування інновацій; 

 частка обсягу реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі 

реалізованої промислової продукції становила 0,8 відсотка у 2018 році, орієнтир 

згідно цілей сталого розвитку ООН становить 5 % (дод. Ж) [105]; 

 кількість впроваджених у 2018 році інноваційних видів продукції 

збільшилась на 61 % порівняно з 2017 роком. У 2018 році впроваджено 2002 

нових технологічні процеси, що в 1,7 раза менше ніж у 2016 році. 

В Україні відбувається поступове зниження кількісних параметрів 

інтелектуальної складової інноваційного потенціалу: за даними Держстату, 

кількість дослідників в Україні стрімко скорочується (із 133 744 осіб у 2010 році 

до 59 392 у 2017 році), наукоємність ВВП  (витрати на наукові дослідження та 

науково-технічні (експериментальні) розробки за всіма джерелами у відсотках до 

ВВП) у 2018 році становила лише 0,47 %. Зазначимо, що згідно Цілей сталого 

розвитку цільовий орієнтир цього індикатора – 1,5 % (дод. Ж) [105]. 
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Інвестиції у нематеріальні активи протягом останніх 15 років становили 

близько 2–4 % всіх капітальних інвестицій, а частка видів діяльності, що 

відносяться до високотехнологічних (із сукупною інтенсивністю витрат на 

дослідження і розробки у співвідношенні до валової доданої вартості – 13,6 % і 

більше) і середньотехнологічних (із сукупною інтенсивністю витрат на 

дослідження і розробки у співвідношенні до валової доданої вартості – 3,2 %-

13,5 %), в обсязі реалізованої промислової продукції у 2017 році становила 

11,3 % [183]. 

Розвиток світової економіки та технологічного прогресу веде  до того, що у 

сфері переробної промисловості – базі високотехнологічного виробництва – 

конкурують між собою держави з дешевою робочою силою та розвинуті держави 

із сприятливим інвестиційним кліматом, що дозволяє мінімізувати інвестиційні 

ризики під час створення високотехнологічних виробництв. За таких умов 

Україна не має вагомих переваг, аби бути конкурентною у переробній 

промисловості [185].  

У 2018 р. інноваційну діяльність у промисловості провадили 

777 підприємств, або 16,4 % обстежених промислових суб`єктів господарювання 

(рис. 2.5). 

 

 

Рис. 2.5. Інноваційна активність промислових підприємств в Україні  

у 2011-2018 роках  

Джерело: побудовано автором за [182] 
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Отже, промисловість зможе бути рушієм прискорення економічного 

розвитку та якісних змін у структурі економіки лише після суттєвої модернізації, 

виправлення ситуації із зношеністю основних засобів на більше ніж 80 відсотків 

та впровадження новацій і переходу до виробництва конкурентоспроможних 

продуктів з високою часткою доданої вартості. 

В Україні розроблена інформаційно-аналітична база для державного 

регулювання, у тому числі стимулювання інноваційної діяльності підприємств. 

Основу відповідного інструментарію становлять державні статистичні 

спостереження, показники інноваційної активності підприємств і сумарний 

індекс інновацій. Проте у зв’язку із схваленням у 2019 році Стратегії розвитку 

нноваційної сфери на період до 2030 року, яка спрямована на розбудову 

національної інноваційної екосистеми, потребує удосконалення  інструментарій 

моніторингу запиту вітчизняних підприємств на інноваційні рішення їхніх 

проблем, аналізу і прогнозування впливу заходів державного регулювання на 

інноваційний розвиток економіки. 

 

 

 

2.2. Джерела фінансування інноваційної діяльності і напрями її 

економічного стимулювання 

 

Попри визнання ролі інновацій для економічного розвитку держави, 

сучасний стан економічного стимулювання як чинника інноваційної діяльності 

підприємств в Україні свідчить про недостатні умови для реалізації 

інноваційного потенціалу. Недостатнє фінансове забезпечення та проблеми 

ефективного використання наявних фінансових ресурсів стримують інноваційну 

активність та знижують їх вплив на позитивну динаміку економічних процесів.  

Аналіз сучасного стану фінансування інноваційної діяльності в Україні 

представлено у наукових працях таких вчених як В. Геєць [23], І. Алексєєв [4], 
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Л. Федулова [196], М. Крупка, Н. Демчишак [34], I. Колодяжна, В. Костецький  

[79], К. Борблік [73], І. Манаєнко, А. Кравець [92] та інші.  

Зокрема Колодяжна І. , Борблік К. , звертають увагу на домінування 

власних коштів підприємств у фінансуванні інноваційної діяльності в Україні, 

вказують на актуальність ролі держави в економічному стимулюванні 

інноваційних процесів. 

Манаєнко І. та Кравець А. стверджують, що проблеми дефіциту фінансових 

ресурсів для інноваційної діяльності, насамперед, пов’язані з ризиком вкладення 

значних обсягів інвестицій з тривалим терміном окупності. Ці дослідники 

вважають, що для вирішення зазначених проблем важливо зосередити основну 

частку бюджетних ресурсів на стимулювання інновацій у промисловості, 

удосконалити нормативно-правову базу з питань захисту прав інтелектуальної 

власності, знизити ставку кредитування банками для довгострокових 

інноваційних проєктів, впровадити прозору систему фінансування у розподілі 

бюджетних ресурсів а також популяризувати позитивні практики успішної 

реалізації інноваційних проєктів.  

Прикладом такої популяризації є щорічний фестиваль інноваційних 

проєктів «Sikorsky Challeng» та «Inteel Techno», які проходять у НТУУ «КПІ 

імені Ігора Сікорського» і є платформою для зустрічей винахідників з 

інвесторами. 

Основним джерелом фінансування інновацій в Україні протягом 2000 – 

2018 рр. залишаються власні кошти підприємств, частка яких зросла за цей 

період з 79,6 % до 88,2 % загального обсягу витрат на інновації. Негативною 

тенденцією є зменшення обсягів фінансування інновацій іноземними 

інвесторами. Їх частка у загальних витратах на інноваційну діяльність в Україні 

зменшилася з 7,6 % до 0,9 % у 2018 році (див. табл. 2.5) 
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Таблиця 2.5 

Динаміка обсягів фінансування інноваційної діяльності в Україні 

у 2000-2018 роках 

Роки 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

(млн грн) 

у тому числі за джерелами 

власні кошти 
державний 

бюджет 

іноземні 

інвестори 
інші джерела 

млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % 

2000 1757,1 1399,3 79,6 7,7 0,4 133,1 7,6 217,0 12,3 

2001 1971,4 1654,0 83,9 55,8 2,8 58,5 3,0 203,1 10,3 

2002 3013,8 2141,8 71,1 45,5 1,5 264,1 8,8 562,4 18,7 

2003 3059,8 2148,4 70,2 93,0 3,0 130 4,2 688,4 22,5 

2004 4534,6 3501,5 77,2 63,4 1,4 112,4 2,5 857,3 18,9 

2005 5751,6 5045,4 87,7 28,1 0,5 157,9 2,7 520,2 9,0 

2006 6160,0 5211,4 84,6 114,4 1,9 176,2 2,9 658,0 10,7 

2007 10850,9 7999,6 73,7 144,8 1,3 321,8 3,0 2384,7 22,0 

2008 11994,2 7264,0 60,6 336,9 2,8 115,4 1,0 4277,9 35,7 

2009 7949,9 5169,4 65,0 127,0 1,6 1512,9 19,0 1140,6 14,3 

2010 8045,5 4775,2 59,4 87,0 1,1 2411,4 30,0 771,9 9,6 

2011 14333,9 7585,6 52,9 149,2 1,0 56,9 0,4 6542,2 45,6 

2012 11480,6 7335,9 63,9 224,3 2,0 994,8 8,7 2925,6 25,5 

2013 9565,7 6973,4 72,9 246,6 2,6 1253,2 13,1 397,6 4,2 

2014 7694,5 6540,3 85,0 344,1 4,5 138,7 1,8 65,0 0,8 

2015 13813,8 13427,0 97,2 55,1 0,4 58,6 0,4 45,0 0,3 

2016 23244,7 22036,0 94,8 179,0 0,8 23,4 0,1 131,6 0,6 

2017 9117,2 7704,0 84,5 227,3 2,5 107,8 1,2 114,9 1,3 

2018 12180,1 10742,0 88,2 652,1 5,2 107,0 0,9 95,0 0,8 

Джерело: складено автором за [110] 

 

Фінансування інноваційної діяльності з державного бюджету за 

досліджуваний період здійснювалося лише на рівні 1 – 5 %, що вказує на 

обмежені можливості підтримки державою інноваційної діяльності. Прикрим є 

той факт, що іноземні інвестиції майже завжди перевищували за розміром 

державні обсяги коштів, спрямованих на економічне стимулювання інноваційної 

діяльності, проте у 2018 році маємо іншу ситуацію. З початком війни в Україні 

іноземні інвестори практично припинили вкладати кошти в інноваційну 

діяльність вітчизняних підприємств. Протягом 2014-2018 років частка іноземних 

інвестицій в українські інновації не перевищувала 2 %. 

У таблиці 2.6. представлено розподіл джерел  фінансування інноваційної 

діяльності в Україні у 2018 році. 
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Таблиця 2.6 

Розподіл джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні у 2018 р. 

Джерела фінансування млн грн 
у відсотках до загального 

обсягу 

Усього 12180,1 100,0 

у тому числі   

власні кошти 10742,0 88,2 

державного бюджету 639,1 5,2 

місцевих бюджетів 13,4 0,1 

вітчизняних інвесторів 109,7 0,9 

іноземних інвесторів 107,0 0,9 

Кредитів 473,9 3,9 

інших джерел 95,0 0,8 

Джерело: побудовано автором за [110] 

 

Фінансування інноваційної діяльності у 2018 році в основному 

здійснювалося за рахунок власних коштів підприємств (88 %), іноземні інвестори 

профінансували 0,9 % та держава – 5 % виконаних робіт в інноваційній 

діяльності. Спостерігаємо залежність протягом 2000 – 2018 років: зі спаданням 

процентної ставки за кредитами зростають витрати на інновації, але з деяким 

лагом (див. рис. 2. 6). 

 

Рис. 2.6. Динаміка процентної ставки за кредитами та витрат на 

інновації 2000 – 2018 рр. 

Джерело: побудовано автором за [110; 67] 
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Серед витрат за напрямами інноваційної діяльності наукові дослідження і 

розробки займають 26 %. Основним напрямом фінансування інноваційної 

діяльності є придбання машин, обладнання та програмного забезпечення (68 %), 

що пояснюється тим, що основним завданням підприємств є оптимізувати 

виробничий процес та зменшити витрати виробництва.  

У таблиці 2.7 представлено розподіл обсягу витрат за напрямами 

інноваційної діяльності.  

Таблиця 2.7 

Розподіл напрямів фінансування інноваційної діяльності в Україні у 2018р. 

Напрями фінансування 
Значення 

млн. грн у відсотках до усього 

Усього 12180,1 100,0 

у тому числі   

   внутрішні НДР 2706,1 22,2 

   зовнішні НДР 502,6 4,1 

   придбання машин, обладнання, 

програмного забезпечення 

8291,3 68,0 

   придбання інших зовнішніх 

знань 

46,1 0,4 

   інше 633,9 5,3 

Джерело: побудовано автором за [110] 

 

Однією з проблем економічного стимулювання інноваційних підприємств 

України є диверсифікація джерел фінансування. Згідно з класифікацією 

американських економістів [178], самофінансування є найпростішою формою 

фінансування. За недосконалості механізмів зовнішнього фінансування 

інвестиційної та інноваційної діяльності у більшості компаній внутрішні джерела 

інвестицій та механізм самофінансування виступають провідними ланками 

системи інвестиційного забезпечення розвитку на мікрорівні. Резервом 

інноваційного розвитку є також фінансування через нетрадиційні (альтернативні) 

інструменти: венчурні фонди, бізнес-інкубатори, бізнес-ангели, краудфандінг. 

В Україні серед нетрадиційних способів фінансування найпоширенішим є 

венчурне. Проведемо порівняльну характеристику венчурного фінансування в 

Україні з іншими країнами (див. рис. 2.7). 
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Рис.2.7. Порівняльна характеристика венчурного фінансування 

інноваційної діяльності 2017 р. в Україні та інших країнах 

Джерело: складено автором за [19; 111; 225] 

 

 

Венчурні інвестиції в українські стартапи у 2017 році склали 300 млн дол. 

США (273 млн євро), що у 3,4 рази більше, ніж у 2016 році (88 млн дол. США). У 

цій сфері 2017 рік став переломним [111]. Проте експерти наголошують на тому, 

що важливо позбутися корупційних схем, щоб втримати інвесторів, які 

розпочинають свою діяльність в Україні. 

Частка венчурного капіталу у ВВП у 2017 році становила 0,27 %. За цим 

показником серед країн ЄС Україну перевищив тільки Люксембург – 0,44 %. У 

сусідній Польщі обсяг венчурного фінансування у 2017 році становив 58 млн 

євро, що на 20 % менше, ніж у 2016 році. Таку ситуацію у Польщі пояснюють 

тим, що багато інвестиційних проєктів знаходяться на завершальному етапі. У 

Росії венчурний капітал у 2017 році становив 600 млн євро, зауважмо, що в 

останні роки цей показник в Росії стабільно зростає. 



102 

 

Наукові дослідження і розробки є базовим етапом в інноваційному процесі. 

У таблиці 2.8 представлено систематизовані за методологією складання 

сателітного рахунку дані про фінансування наукових досліджень і розробок. 

 

Таблиця 2.8 

Фінансування наукових досліджень і розробок у 2018 році 

(за методологією складання сателітного рахунку)  

Фінансуван-

ня робіт за 

секторами 

Виконання робіт за секторами, тис.грн 

Підприєм-

ницький 
Державний 

Вищої 

освіти 

Приват. 

непри-

бутков. 

Разом по 

країні 

Закор-

донний 
Разом 

Підприєм-

ницький 
4884914,3 244169,7 141478,5 - 5270562,5 - 5270562,5 

Державний 1616207,7 5300181,4 853872,1 - 7770261,2 - 7770261,2 

Вищої освіти 1145,3 2699,5 65193,6 - 69038,4  69038,4 

Приватний 

неприбут-

ковий 

13382,7 4279,5 3614,5 - 21276,7 - 21276,7 

Разом по 

країні 
6515650,0 5551330,1 1064158,7 - 13131138,8 - 13131138,8 

Закордонний 3292106,0 294475,2 56004,5 - 3642585,7 - 3642585,7 

Разом 9807756,0 5845805,3 1120163,2 - 16773724,5 - 16773724,5 

Джерело: побудовано автором за [110] 

 

Витрати підприємницького сектору на виконання НДДКР у цьому ж 

секторі  становлять 92%, лише 5 % відповідних витрат бізнесу припадає на  

НДДКР у державному секторі і 3 %  - на сектор вищої освіти. Фінансування 

НДДКР у підприємницькому секторі здійснювалося за рахунок коштів даного 

сектору на 49 %, закордонного – 38 % та державного – 13 %. 

Витрати державного сектору на виконання НДДКР у секторі державних 

наукових інституцій становлять 70 %, у підприємницькому секторі – 18 %, та 

секторі вищої освіти – 12 %. Фінансування НДДКР у державному секторі в 

основному здійснювалося за рахунок власного сектору, лише підприємницький і 

закордонний сектор долучився у розмірі 5 %. 

Витрати сектору вищої освіти на виконання НДДКР у цьому секторі 

становлять 95 %, у підприємницькому – 1 % та державному – 4 %. Фінансування 
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виконання НДДКР у секторі вищої освіти здійснювалося на 74 % за рахунок 

державного сектору, 14 % – підприємницького сектору, 6 % – закордонного та 

6 % - власним сектором вищої освіти.  

Загалом в Україні у 2018 році 58% витрат на НДДКР були здійснені у 

підприємницькому секторі, 34% ‒ у державному, та 8% ‒  у секторі вищої освіти. 

Для моніторингу ресурсів науки і техніки Євростат використовує два 

головні індикатори: 1) витрати на наукові дослідження і конструкторські 

розробки (НДДКР) і 2) інтенсивність досліджень і розробок (частка витрат на 

НДДКР у ВВП) [225]. 

У 2017 році країни-члени Європейського Союзу витратили майже 320 млрд 

євро на дослідження та розробки. Інтенсивність НДДКР, тобто витрати на 

НДДКР у відсотках до ВВП, становила 2,07 % у 2017 році. У 2007 році 

інтенсивність НДДКР становила 1,77 % (див. рис. 2.8). 

 

 

Рис. 2.8 Динаміка частки витрат на НДДКР у ВВП в Україні, Японії 

 та країнах ЄС, % 

Джерело: побудовано автором за [225]. 

 

Незважаючи на значний обсяг витрат на інновації, інтенсивність НДДКР в 

ЄС булла значно нижчою, ніж у Південній Кореї, де цей показник склав 4,22 %, 

Японії – 3,28%  та Сполучених Штатах Америки – 2,76 % (у Китаї – 2,06 %, у 

Росії – 1,1 %, Україні – 0,4 %). Згідно однієї з п'яти головних цілей стратегічного 
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розвитку Європи для забезпечення стимулювання конкурентоспроможності ЄС, 

необхідно збільшити інтенсивність НДДКР до 2020 року до 3 % [225]. 

(див.рис.2.9) 

У 2017 році найвищий рівень інтенсивності НДДКР серед країн ЄС був 

зафіксований у Швеції (3,33 %) та Австрії (3,16 %), Данії (3,06 %) та Німеччині 

(3,02 %), тоді як Фінляндія (2,76 %), Бельгія (2,58 %) та Франція (2,25 %) 

зареєстрували витрати на НДДКР між 2,0 % і 3,0 % ВВП. На протилежному кінці 

шкали, вісім держав-членів зафіксували інтенсивність нижче 1 %: Румунія 

(0,5 %), Латвія(0,51 %), Мальта (0,55 %), Кіпр (0,56 %), Болгарія (0,75 %), 

Хорватія (0,86 %), Литва та Словаччина (0,88 %) [225]. 

 

Рис.2.9. Частка витрат на НДДКР у ВВП, %(інтенсивність НДДКР) 

окремих країн світу 2017р. 

Джерело: побудовано  автором за [225]. 
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Про низьку результативність НДДКР в Україні вказує також показник 

питомої ваги обсягу виконаних робіт у ВВП, який постійно скорочувався від 

1,2 % у 2000 році до 0,47 % у 2018 році [110].  

На рисунку 2.12 наведена діаграма розсіювання значень таких показників, 

як частка витрат на НДДКР у ВВП і частка витрат держаного сектору у 

фінансуванні НДДКР. 

 

Рис.2.12 Діаграма розсіювань значень показників  «Частка витрат на 

НДДКР у ВВП» і «Частка держави у фінансуванні НДДКР» для України  

та 20 інших країни світу  

Джерело: побудовано автором на основі [110; 225]. 

 

На основі діаграми розсіювання можна виділити дві групи країн. До першої 

групи увійшли країни: Польща, Мальта, Португалія, Ірландія, у яких держава 

активно стимулює розвиток інноваційної діяльності. До другої групи належать, 

здебільшого, країни, де має місце зростання диверсифікації джерел фінансування 

НДДКР при зменшенні державного фінансування наукових досліджень. У даній 

групі можна виділити дві підгрупи. До першої підгрупи належать країни, де 

ринкові можливості є основою розвитку інноваційної діяльності: Південна 

Корея, Швеція, Австрія, Німеччина, Фінляндія, Франція, Нідерланди, Словенія, 

Чехія, Італія, Угорщина, Естонія, Греція. До другої підгрупи належать країни з 
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низьким розвитком інноваційної діяльності, де економічний механізм 

стимулювання інноваційної діяльності є недосконалий з боку держави і суттєво 

не змінює розвиток інноваційної діяльності. До них належать: Болгарія, 

Словаччина, Латвія, Румунія, Україна.  

У 2018 р. інформацію про фінансування інноваційної діяльності та 

діяльності у сфері трансферу технологій за кошти державного бюджету надали 

три головних розпорядники, а саме: Міністерство освіти і науки України, 

Міністерство екології та природних ресурсів України, Національна академія 

аграрних наук України. За даними головних розпорядників, загальний обсяг 

бюджетного фінансування стратегічних пріоритетів інноваційної діяльності та 

діяльності у сфері трансферу технологій у 2018 р. становив 291 452,83 тис. грн, 

або 94,9 % у загальних обсягах бюджетного фінансування інноваційної 

діяльності, що на 12,5 % більше порівняно з 2017 р. По відношенню до ВВП 

зазначений обсяг фінансування у 2018 р. становив 0,0082 % [182]. 

Низький рівень фінансування безперечно відображається на 

результативності інноваційної діяльності в Україні. За 2000 – 2018 рр. частка 

реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової скоротилася з 6,9 % до 

0,8 % , а частка підприємств, що впроваджували інновації з 14,8 % до 14,3 %. 

Виходячи з проведеного аналізу, важливими, на нашу думку, є такі 

напрями економічного стимулювання інноваційної діяльності в Україні: 

1. Першочергова державна підтримка реалізації інновацій у стратегічно 

важливих для економіки галузях та секторах, для чого необхідне скорочення 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, передбачених відповідним 

законом з одночасним акцентом на розвиток тих, які мають конкурентні переваги 

(високотехнологічні та середньо-високотехнологічні галузі промисловості).  

2. Використання інструментів бюджетного регулювання інновацій в 

Україні (бюджетні інвестиції; бюджетні кредити; державні гарантії; державні 

субсидії) на таких засадах: прямого фінансування створення нових нaукoмістких 

галузей і виробництв за рахунок коштів держaвнoгo та місцевих бюджетів; 

субсидування за рахунок держaвнoгo бюджету високотехнoлoгічних, 
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експортоорієнтованих гaлузей і виробництв; фінансування нaукoвo-дoслідних 

прoгрaм відповідно до затверджених концепцій розвитку інноваційної 

діяльності; використання механізму держaвних зaмoвлень на інноваційні 

продукти, зокрема новітні технології; державне страхування інноваційних 

проєктів [36]. 

3. Застосування податкових інструментів фінансового регулювання, 

зокрема з метою стимулювання банків і небанківських фінансово-кредитних 

установ (венчурних фондів, бізнес-інкубаторів, бізнес-ангелів, краудфандінгу) 

здійснювати фінансування інноваційних проєктів шляхом передбачення для 

таких установ пільг у Податковому та Митному кодексі. 

4. Перегляд механізмів відбору та державного фінансування інноваційних 

проєктів на конкурсних засадах шляхом спрощення процедури державної 

експертизи та реєстрації проєктів (збільшення термінів такої реєстрації), із 

внесенням змін до Закону України “Про інноваційну діяльність” [142] та інших 

нормативних документів.  

5. Налагодження системи моніторингу ефективності застосування 

інструментів фінансового регулювання та їхнього впливу на стан як національної 

інноваційної системи, так і економіки України. 

6. Розроблення відповідальними органами деталізованих програм у межах 

стратегічно визначених напрямів. 

Виходячи з проведених досліджень, можна дійти висновку, що  

основним джерелом фінансування інноваційної діяльності вітчизняних 

підприємств виступають власні фінансові джерела. Актуальним питанням 

залишається збільшення частки державної участі у фінансуванні інноваційної 

діяльності підприємств України. Для активізації інноваційної діяльності в 

Україні потрібен новий комплексний механізм стимулювання всього 

інноваційного процесу – від фундаментальних досліджень до впровадження 

розробок у виробництво. Створення такого механізму є актуальним завданням як 

на державному, так і регіональному рівнях. 
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2.3. Тенденції формування і механізм стимулювання розвитку інноваційної 

інфраструктури промисловості 

 

Інноваційна інфраструктура – це увесь спектр державних і  недержавних 

інституцій,  які забезпечують підтримку усіх етапів і складових інноваційного 

процесу. Інноваційну інфраструктуру у промисловості формують такі складові: 

1) виробничо-технологічної об’єкти; 2) науково і навчальні інститути; 3) об'єкти 

інформаційної системи; 4) фінансові інституції; 5) організації, що забезпечують 

патентування, ліцензування і консалтинг з питань інтелектуальної власності;  

6) заклади, що формують систему стандартизації,  сертифікації та акредитації.  

В Україні інноваційна інфраструктура лише розвивається і не охоплює усі 

ланки інноваційного процесу. У табл. 2.10 систематизовано показники, які 

характеризують кількість об’єктів інноваційної інфраструктури в Україні. 

Таблиця 2.10 

Кількість об’єктів  інноваційної інфраструктури в Україні  

Інноваційна інфраструктура, од. 2013 рік 2018 рік 

Наукові парки 9 28 

Технологічні парки 12 16 

Індустріальні парки 2 40 

Кластери* 10 31 

Інноваційні центри 22 22 

Науково-навчальні центри* 108 184 

Навчальні науково-виробничі комплекси* 34 34 

Інноваційні бізнес-інкубатори 23 24 

Центри інновацій і трансферу технологій 24 27 

Центри комерціалізації інтелектуальної власності 38 38 

Венчурні фонди 1031 1075 

Консультаційні центри з питань інноваційної діяльності* 7 7 

Національні контактні групи Сьомої рамкової угоди ЄС 

«Горизонт 2020» 

8 12 

Регіональні центри з інвестицій та розвитку 27 27 

*оціночні дані 

Джерело: складено автором за [145; 141; 177; 67; 117; 185; 210] 
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Державний статистичний облік кількості об`єктів інноваційної 

інфраструктури України здійснюють лише щодо наукових парків, технопарків та  

індустріальних парків.  

У цьому параграфі детальніше висвітлено діяльність наукових, 

технологічних, індустріальних парків і кластерів в системі інноваційної 

інфраструктури. 

В Україні до інноваційних умовно можна віднести три категорії парків: 

індустріальні, технологічні та наукові. Функціонування кожної категорії 

регулюється окремим законом. 

Індустріальний парк визначений в Законі України «Про індустріальні 

парки» як територія, що має необхідну інфраструктуру для діяльності у сфері 

переробної промисловості, а також для ведення наукових досліджень та 

діяльності у сфері інформації та телекомунікацій [141]. Можна стверджувати, що 

індустріальний парк – це територія, де здебільшого має розміщуватись 

промислове виробництво. Державне регулювання діяльності індустріальних 

парків здійснює Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського 

господарства. 

Технологічні парки (технопарки) визначаються вже не як територія, а як 

юридична особа чи група юридичних осіб, що виконують проєкти з виробничого 

впровадження наукоємних розробок, високих технологій та забезпечення 

промислового випуску конкурентоспроможної продукції. 

Наукові парки створюються лише з ініціативи закладів вищої освіти та 

(або) наукових установ і передбачають реалізацію «економічно і соціально 

зумовлених наукових, науково-технічних та інноваційних напрямів діяльності» 

[145]. Наукові парки та технопарки більше тяжіють до концентрації знань і 

наукових ресурсів для продукування інновацій, тому вони тісно пов’язані з 

університетами, науково-дослідними інститутами тощо. Наприклад, технопарк 

«Київська політехніка» є складовою власне наукового парку «Київська 

політехніка», чи Товариство з обмеженою відповідальністю Науковий парк 

Львівського університету «Інновації та підприємництво». Державне регулювання 
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діяльності наукових парків та технопарків здійснює Міністерство освіти і науки 

України (МОНУ). 

Приватні компанії в Україні створюють власні об’єкти, які називають 

інноваційними парками чи інноваційними центрами. Їх прикладами є: 

«UNIT.City» у Києві чи «Промприлад. Реновація» в Івано-Франківську.  

На рис. 2.13 наведено дані про кількість інноваційних парків в Україні у 

кожній з категорій у 2020 році. 

 

Рис.2.13 Кількість інноваційних парків в Україні у 2020 році 

Джерело: складено автором за [53; 120; 191] 

 

За даними МОНУ, в Україні у 2020 році провадили діяльність 28 наукових, 

16 технологічних та 44 індустріальних парків.  

У таблиці 2.11 проведено порівняльну характеристику державної 

підтримки інноваційних парків в Україні. 

Історія становлення технопарків в Україні бере свій відлік з 1997 р., коли 

було ухвалено Закон України «Про спеціальну економічну зону «Яворів» і 

створено технологічний парк «Яворів» [164]. У 1999 р. ухвалено Закон України 

«Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс 

Трускавець» і створено перший і поки що єдиний технополіс [165]. Того ж 1999 

р. ухвалено Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності 

технологічних парків» згідно з яким діяло вісім технологічних парків [163].  

Найбільшу державну підтримку отримують в Україні технопарки. Однак 

дані про діяльність технопарків на сайті МОНУ востаннє оновлювались у 2010 
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р., що є свідченням того, що тема технопарків майже 10 років не належить до 

пріоритетів (табл. 2.11) 

Таблиця 2.11 

Державна підтримка інноваційних парків 

Наукові парки Технологічні парки Індустріальні парки 

Фінансова підтримка проєктів 

Виконання державних 

замовлень здійснюється на 

контрактній основі 

Безвідсоткове повне або 

часткове (до 50%) 

кредитування проєктів; 

компенсація відсотків 

комерційним банкам за 

кредитування проєктів. 

Спеціальний режим 

запроваджується на 15 років 

Місцеві державні адміністрації 

щороку надають пропозиції до 

проєкту Державного бюджету 

та проєктів місцевих бюджетів 

щодо фінансової підтримки 

облаштування індустріальних 

парків. За рахунок виділених 

коштів з Державного бюджету 

(Державного фонду 

регіонального розвитку) 

надаються безвідсоткові 

кредити; 

проводиться цільове 

фінансування облаштування 

індустріальних парків 

Цільові субсидії 

Звільнення від сплати 

ввізного мита; 

кошти отримані від оренди 

державного майна 

спрямовують на реалізацію 

проєктів 

Звільнення від сплати ввізного 

мита; сума ввізного мита 

зараховується: 50% на рахунок 

виконавців проєкту, 50% - на 

рахунок керуючого органу; 

податковий вексель на суму 

податкового зобов`язання 

(ПДВ) при імпорті нового 

обладнання встановлюється зі 

строком погашення 720 

календарних днів, при імпорті 

матеріалів – 180 дні з дня 

надання векселя органу 

митного контролю; 

 

Звільнення від сплати ввізного 

мита; 

Площа ІП може становити від 

15 до 700 га; створюється ІП на 

період не менше 30 років. 

Надання за рішенням органів 

місцевого самоврядування 

пільг з земельного податку і 

податку на нерухоме майно; 

встановлення державними 

органами і органами місцевого 

самоврядування мінімальної 

орендної ставки за оренду 

земель державної та 

комунальної власності 

Непряма підтримка через амортизаційну політику 

- 

Встановлена 20-відсоткова 

норма прискореної амортизації 

основних засобів 3 та 4 груп 

- 

Джерело: складено автором за [145; 141; 163] 

 

Відповідно до Закону України «Про спеціальний режим інноваційної 

діяльності технологічних парків», технологічний парк (технопарк) – це 

юридична особа або група юридичних осіб, що діють відповідно до договору про 

спільну діяльність без створення юридичної особи та без об’єднання вкладів з 

метою створення організаційних засад виконання проєктів технологічних парків 
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з виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та 

забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної продукції [163]. 

Учасником технопарку може стати су’єкт господарювання, якому необхідно 

звернутися в один з технопарків з ідеєю інноваційного проєкту. Якщо 

керівництво технопарку вважає цю пропозицію гідною уваги, інноваційний 

проєкт має пройти експертизу в НАНУ, Міністерстві освіти і науки України. На 

підставі укладеного договору про співпрацю з технопарком підприємство 

отримує в Міністерстві освіти і науки України свідоцтво про реєстрацію проєкту. 

Саме цей документ давав право на отримання податкових пільг. 

За початковою редакцією Закону «Про спеціальний режим інноваційної 

діяльності технологічних парків» свідоцтво про реєстрацію інноваційної 

структури в Україні давало право на отримання податкових, валютно-фінансових 

та інших пільг і переваг. Нараховані таким підприємствам суми ПДВ та податку 

на прибуток не перераховувалися до бюджету, а йшли на їх спецрахунки, і  

могли використовуватись на науково-технічні потреби проєкту. Крім того, 

передбачалося звільнення технопарків від сплати ПДВ і ввізного мита на деякі 

імпортовані товари (використовувані на потреби інноваційного проєкту). Пільги 

поширювались на затверджений інноваційний проєкт і могли діяти протягом 

п'яти років [163].  

Важливо виокремити стимулювання діяльності технологічних парків, що 

було закріплено у відповідному законодавстві у вигляді відповідних пільг. 

Державна підтримка такої діяльності відбувалась до 2005 року, коли Законом 

«Про державний бюджет України» було скасовано пільговий режим діяльності 

технопарків. 12 січня 2006 Президент України підписав Закон «Про спеціальний 

режим діяльності технопарків», де вилучені пільги щодо податку на додану 

вартість при продажі інноваційної продукції. Це у 2-3 рази зменшує розмір 

державної підтримки проєктів і, відповідно, збільшує надходження до бюджету. 

Якщо у попередньому законі державна підтримка проєктів технопарку Інституту 

електрозварювання ім. Патона складала 7-12 % загальної суми витрат на проєкт, 

то відповідно до нового Закону – 2-5 % [194].  
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Закон «Про інноваційну діяльність» дав визначення інноваційного 

продукту як результат науково-дослідної і (або) дослідницько-конструкторської 

розробки, що відповідає вимогам, встановленим цим Законом [142]. Важливо 

зазначити, що таке визначення можна застосувати для будь-якої продукції.  

Економічні пріоритети держави відображені у Податковому Кодексі. На 

теперішній час у даному Законі не визнчено умови підтримки і стимулювання з 

боку держави для інноваційної інфраструктури, її подальшого розвитку. 

Податковий кодекс не включає поняття «інноваційна діяльність». Розвиток 

концепції інноваційної інфраструктури в Україні могли б забезпечувати на 

умовах інноваційного партнерства такі правові документи: Закон України «Про 

державно-приватне партнерство», спеціальні закони України «Про ціни і 

ціноутворення», «Про розподіл продукції», «Про особливі економічні зони», 

галузеві закони і нормативно-правові акти, а також міжнародні договори, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Однак, у цій базі не 

передбачено: розглядати розвиток інноваційної сфери, особливо створення 

інноваційної інфраструктури, на умовах договору про державно-приватне 

партнерство, що є основними труднощами в реалізації таких відносин [52].  

Основними проблемами реформування податкової системи досі 

залишаються [44; 45; 89]: 

 неефективний розподіл витрат, пов’язаних із системою адміністрування 

податків і зборів, що породжує низку інших проблем, таких як зростання тіньової 

економіки та корупційних схем; 

 нестабільність і непередбачуваність податкової системи України, що 

призводить до порушення принципів оподаткування. 

Причинами вище перелічених проблем є: 

 нестабільна нормативно-правова база оподаткування й суперечливість 

окремих законодавчих норм; 

 нераціональна система податкових пільг, що залишає можливості для 

ухиляння від сплати податків і не забезпечує стимулювання інноваційної 

діяльності та енергоефективності; 



114 

 

 незначна бюджетна підтримка технопарків на стадії становлення. 

Найбільші обсяги бюджетної підтримки технопарків в Україні зафіксовані 

у 2003 році – 128,3 млн грн, та у 2004 році – 172,9 млн грн, вже у 2005 році 

бюджетне фінансування технопарків становило 34,2 млн грн, а починаючи з 2008 

року і до тепер фінансування технопарків державою було майже припинене [44, 

45, 89].  

У державному бюджеті 2019 року передбачені такі видатки на інноваційну 

діяльність (табл.2.12):  

Таблиця 2.12 

Видатки на інноваційну діяльність з державного бюджету 2019 р. 

Видатки на інноваційну діяльність тис. грн 

Виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з 

наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020" 

126372,5 

Забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій 50000,0 

Повернення кредитів наданих у 2007 році з Державного бюджету України на 

реалізацію інноваційних та інвестиційних проєктів 

6745,1 

На проєкти зареєстровані у 2019 році ( кошти Державного фонду 

регіонального розвитку) 

893136,0 

Джерело: складено автором за [131]. 

 

Заплановані видатки на інноваційну діяльність не перевищують 1 % 

загальних витрат бюджету на 2019 рік [131]. 

Сприятливим кліматом для функціонування технопарків були 2002 – 2004 

роки, коли податкові пільги становили 40 – 60 млн грн, але з ряду об'єктивних 

причин (головними серед яких є нецільове використання коштів) поступово ці 

виплати зменшувалися і, незважаючи на законодавче відновлення в дещо 

зміненому вигляді податкових преференцій, сума пільг значно зменшилася і вже 

в 3 кварталі 2008 року становили лише 3 млн грн [44; 45; 89]. Скасування 

податкових пільг завдало потужного удару по діяльності технопарків, що 

зумовило зниження обсягів їх прибутку. Проте податкові пільги мають ефект 

лише за умови, коли підприємство відносно успішно функціонує і отримує 

доходи, а коли воно знаходиться в фазі занепаду, то тоді варто підключити і 
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прямі методи державної підтримки, наприклад, необхідно було б запланувати 

державну фінансову підтримку проєктів, яка практично відсутня з 2011 року. 

Таким чином виділяють три етапи розвитку технопарків в Україні:  

1) період становлення й формування законодавчої бази їх функціонування (1997-

1999 рр.); 2) період піднесення (2000-2005 рр.); 3) період занепаду, який 

розпочався з 2006 р. й зараз триває [194]. 

Міжнародна асоціація технологічних парків (International Association of 

Science Parks and Areas of Innovation) передбачає  тотожність понять 

«технологічний парк», «науковий парк», «дослідницький парк». За даними 

асоціації дві третини всіх технопарків світу створені після 1980 року. Нині у світі 

функціонує понад 500 технопарків. У США розташовано більше 160 

технопаркових структур, у Німеччині, Китаї – більше 100, у Японії, Франції, 

Росії, Польщі – понад 50. Так у 2018 році у Росії налічувалось – 65 технологічних 

парки, у Польщі – 80, тоді як в Україні – 16 [194; 212; 213; 215; 227; 230]. 

Динаміка розвитку технопарків демонструє негативну тенденцію. Варто 

зауважити, що аналіз роботи цих структур протягом дії податкових стимулів 

вказує на досить високу ефективність (протягом 2008 – 2009 років було 

зареєстровано 9 проєктів технопарків, після 2010 року не зареєстровано жодного 

проєкту технопарку) [8; 11; 26; 84; 194].  

Обсяг реалізованої інноваційної продукції під час спеціального режиму 

діяльності (був чинний у 2001 – 2007 рр.), збільшилась з 176,97 тис. грн до 

2557,17 тис. грн, тобто у 14,5 рази. Якщо за пільговий період 2001-2007 рр. 

технопарки України імпортували матеріалів та обладнання на 1859 тис. грн, то 

експорт за цей же період часу склав 2007 тис. грн. Діяльність технопарків в 

Україні дала змогу створити 3564 додаткових робочих місць, однак після відміни 

дії спеціального режиму даний показник демонструє тенденцію до зменшення: 

якщо у 2004 році було створено 828 нових робочих місць, за період 2010 – 2013 

р. загалом було створено 10 нових робочих місць [8; 11; 26; 84; 194].  

Кількість зареєстрованих проєктів та обсяг реалізованої інноваційної 

продукції технопарками України створюється в здебільшого двома 
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технологічними парками: Київським технопарком «Інститут електрозварювання 

ім. Є. О. Патона» та Харківським технопарком «Інститут монокристалів» [7; 8; 

38]. 

За підсумками діяльності упродовж останніх 15 років українські 

технопарки забезпечили позитивне сальдо бюджетного балансу і балансу 

зовнішньоекономічної діяльності. Разом із тим, досвід технопарків в Україні 

доводить, що їх функціонування пов’язане з цілою низкою проблем. Понад 96% 

реалізації інноваційної продукції припадає лише на два технопарки, створені на 

базі провідних наукових організацій Національної академії наук України – 

Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, Інституту монокристалів [7; 8; 38].  

Створення мережі українських технопарків відбувається в умовах ринку 

науково-технічної продукції, що формується в Україні під впливом певних 

несприятливих факторів: 

 обмежений попит на вітчизняну інноваційну продукцію в Україні; 

 низька платоспроможність вітчизняних споживачів нової техніки; 

 обмежені можливості фінансування інноваційної діяльності з 

державного бюджету; 

 відсутність зацікавленості фінансових і банківсько-кредитних систем у 

підтримці інноваційних проєктів; 

 наявність конкуренції на внутрішніх ринках з боку західних фірм 

розробників технологій, виробників і постачальників матеріалів, устаткування й 

технологій у цілому; 

 прагнення західних замовників без істотних інвестицій комерціалізувати 

в своїх інтересах наявний в Україні науковий потенціал, в першу чергу з 

технологій подвійного призначення. 

На жаль, можна констатувати той факт, що на сьогодні технопарки є 

єдиною в Україні організаційною формою інноваційної діяльності, що реально 

діє. Внаслідок змін законодавства (повного виключення з нього будь-яких 

заходів державної підтримки інноваційної діяльності), а також внаслідок 
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широкої кампанії витиснення технопарків з економічного й громадського життя 

країни, умови діяльності технопарків не є сприятливими [3]. 

У виданні МОНУ «Показники діяльності наукових парків за 2018 рік» 

серед індикаторів вказані лише назви проєктів та освоєні суми фінансування: 

трохи більше 9 млн грн. Враховуючи, що йдеться про фінансування всіх 

наукових парків України за рік, це також не вказує про пріоритетність даної 

сфери для держави. 

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства, станом на 2018 рік в Україні зареєстровано 40 індустріальних 

парків. Відповідно до закону України «Про індустріальні парки» індустріальний 

парк (ІП) – це облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах 

якої учасники ІП можуть здійснювати: 

- господарську діяльність у сфері переробної промисловості; 

- науково-дослідну діяльність; 

- діяльність у сфері інформації і телекомунікацій. 

Ініціаторами створення ІП можуть бути: органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, юридичні і фізичні особи. Учасниками ІП можуть 

бути суб’єкти господарювання, зареєстровані на території адміністративно-

територіальної одиниці України, в межах якої розташований ІП. Площа ІП може 

становити від 15 до 700 га; створюється ІП на період не менше 30 років. 

Вигодами для учасників ІП є мінімізація витрат матеріальних, фінансових, 

трудових і часових ресурсів, необхідних для започаткування господарської 

діяльності, можливість отримання послуг, пов'язаних із забезпеченням 

господарської діяльності, від керуючої компанії.  

Вигодами для керуючих компаній в ІП є отримання доходів за рахунок 

надання в користування учасникам ІП земельних і виробничих площ, 

обладнання, а також послуг, пов'язаних із забезпеченням їх господарської 

діяльності. Вигоди для держави і місцевих громад – створення робочих місць, 

активізація господарської діяльності та забезпечення соціально-економічного 

розвитку відповідних територій. 
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З 2013 року відповідно до Закону України «Про індустріальні парки» до 

Реєстру індустріальних парків включено 40 парків. На рисунку 2.14 

представлено динаміку реєстрації індустріальних парків. 

 

Рис. 2.14 Динаміка реєстрації індустріальних парків 

Джерело: складено автором за [53] 

 

Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року 

створення регіональної мережі індустріальних парків і надання державної 

підтримки суб’єктам, які створюють такі парки, визначено одним із пріоритетних 

напрямів розвитку регіонів. Для отримання суб'єктами індустріальних парків 

державної підтримки, передбаченої законодавством, відповідний ІП має бути 

включеним до Реєстру ІП.  

Учасники індустріальних парків потенційно можуть отримувати 

компенсацію з бюджетів за використання приміщень, будівель і земельних 

ділянок в самих парках. Проте у Мінекономрозвитку констатують, що на 

практиці це поки неможливо, адже відповідних державних програм наразі не 

прийнято[180]. 

На рисунку 2.15 представлено кількість індустріальних парків у регіонах 

України, включених до Реєстру. 
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Рис.2.15 Кількість індустріальних парків в Україні у 2019 році 

Джерело: складено автором за [53] 

 

Державна підтримка створення і функціонування ІП передбачає [141]: 

1) спрямування коштів Державного фонду регіонального розвитку 

на фінансування проєктів створення інфраструктури індустріальних парків (за 

умови спів фінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 % від їх кошторисної 

вартості); 

2) звільнення від дольової участі у розвитку місцевої інфраструктури; 

3) звільнення від сплати ввізного мита. 

Органи місцевого самоврядування надають такі види підтримки: 

1) надання за рішенням органів місцевого самоврядування пільг з 

земельного податку і податку на нерухоме майно для суб’єктів ІП, які 

враховують суспільні інтереси, відображені в програмних документах 

економічного і соціального розвитку; 
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2) встановлення державними органами і органами місцевого 

самоврядування мінімальної орендної ставки за оренду земель державної та 

комунальної власності; 

3) сприяння на місцевому рівні оформленню всіх дозвільних та інших 

документів, необхідних для реалізації проєктів; 

4) виділення коштів з місцевого бюджету для фінансування робіт із 

забезпечення інженерною інфраструктурою певних земельних ділянок або 

створення умов для доступу до цих ділянок; 

5) організаційна та фінансова участь у наборі та організації навчання 

потенційних і діючих співробітників компаній-суб’єктів ІП. 

На думку експертів, керуючі компанії поки не вкладають і не готові 

вкладати кошти у спорудження будівель в індустріальних парках, не маючи 

гарантій і бачення повернення вкладених коштів. Водночас представники 

Мінекономіки вважають, що питання державної підтримки індустріальних парків 

наразі цілком врегульовані. Зокрема, у міністерстві наголошують, що органи 

місцевого самоврядування можуть встановлювати пільгові ставки оплати за 

землю (в тому числі на оренду землі) та податку на нерухомість, а також 

передбачати фінансову підтримку для учасників індустріальних парків з 

місцевого бюджету [180] .  

Досвід розвитку інноваційних парків в Україні та світі детально 

проаналізовано Р. Скляровим у [180], де автор наводить їх приклади та 

характеристики. На статус «першого інноваційного парку в Україні» претендує 

UNIT.City – повністю приватний проєкт, створений компанією «U Future 

Investment Group». UNIT.City розташований у Києві, будується у Львові та 

утворює цілий квартал нерухомості різного призначення: офіси, житлові 

приміщення, інноваційні навчальні заклади, лабораторії, виробничі потужності 

для 3D-друку та адитивного виробництва. Ключова інноваційність UNIT. City – у 

комфортному поєднанні просторів для роботи, навчання та життя, що має 

створити сприятливі умови для розвитку бізнес-проєктів. Такі проєкти 

створюються в середньому на термін 8 – 12 років.  
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Ще одним прикладом індустріального парку є «Промприлад. Реновація», 

що розташований в Івано-Франківську на території місцевого заводу 

«Промприлад». Ініціатори проєкту – платформа «Тепле місто» – називають свій 

проєкт “інноваційним центром”, що покликаний працювати на перетині 

чотирьох напрямків: нової економіки, урбаністики, сучасного мистецтва та 

освіти. 

Скляров Р. зазначає, що розмір реальних інвестицій в індустріальні парки 

не є загальнодоступною інформацією. Але зробити приблизні висновки з відомих 

прикладів можна. У квітні 2019 року в індустріальному парку «Біла Церква» 

було відкрито завод сучасних електроустановчих систем Plank Electrotechnic. 

Інвестиційна група U Future вклала в будівництво заводу 2,8 млн дол. США У 

вересні 2018 р. в індустріальному парку «Вінницький кластер холодильного 

машинобудування» було відкрито завод Green Cool з виробництва холодильного 

обладнання [180]. 

Серед іноземних індустріальних парків цікавим є досвід Tahoe-Reno 

Industrial Center (TRIC), побудованого у США площею 43 га. Компанії Tesla та 

Panasonic побудували в ньому найбільший завод з виробництва літій-іонних 

акумуляторів. Серед інших резидентів парку є такі компанії, як Google, 

Blockchains, Wal-Mart та Switch. TRIC функціонує як державно-приватне 

партнерство, в якому приватні власники побудували необхідну інфраструктуру. 

Водночас вказані витрати на інфраструктуру місцева влада має згодом повернути 

приватним партнерам, використовуючи 35 доларів за кожен долар. Досить 

успішними у створенні інноваційних парків є й безпосередні сусіди України. 

Цікавим для нас є досвід Туреччини щодо створення синергії індустріальних та 

технологічних парків. У 2002 – 2016 рр. у Туреччині було створено 284 

індустріальні парки, в які спрямовано понад 80% прямих іноземних інвестицій. 

Зараз в індустріальних парках Туреччини працюють понад 45 тис. компаній-

резидентів та створено близько 900 тис. робочих місць. Туреччина активно 

розвиває й технологічні парки, яких засновано вже понад 60. Користуючись 

податковими та іншими пільгами, вони зосереджують свою діяльність на 
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наукових розробках та через бізнес-інкубатори доводять інноваційні ідеї до 

масового виробництва, яке потім, у свою чергую, може бути налагоджене 

безпосередньо на території індустріальних парків. Для України важливим є той 

факт, що за період активного розвитку індустріальних та технологічних парків 

Туреччині вдалося потроїти власний ВВП, а 2013 р. повністю виплатити борги 

перед МВФ [180]. 

Подібний досвід є практично в усіх країн Східної Європи. Наприклад, за 

даними дослідження CMD Ukraine, в Угорщині налічується понад 160 

різноманітних індустріальних парків, що продукують 25% загальних обсягів 

промислового виробництва, а також 40% промислової продукції на експорт [180]. 

Цікавим для України є й досвід Республіки Білорусь, яка у 2006 р. створила 

"Парк високих технологій" (ПВТ). Цей парк задуманий як віртуальний, відтак, 

його резидентами можуть стати ІТ-компанії, що зареєстровані в будь-яку 

населеному пункті Білорусі. Крім того, парк має й фізичний кластер з бізнес-

інкубатором та необхідною інфраструктурою для роботи у Мінську. Резиденти 

ПВТ звільняються від усіх корпоративних податків, включаючи податок на 

додану вартість, податок на прибуток, а також митних зборів. Індивідуальний 

прибутковий податок для співробітників компаній — резидентів парку має 

фіксовану ставку 9%. [180]. 

Ще одним важливим видом інноваційної інфраструктури є кластери. 

У низці чинних документів щодо стратегічного розвитку України та 

регіонів на період до 2020 р. визначено завдання щодо стимулювання створення 

кластерів як локомотивів економічного зростання. Актуальними завданнями 

залишається вдосконалення законодавства у сфері інновацій (підтримки 

інноваційної діяльності, технологічних стартапів, венчурного капіталу, 

кластерів); подання пропозицій від українських кластерів щодо реєстрації на 

Європейській платформі співпраці кластерів; розроблення механізмів розвитку 

кластерів та визначення смарт-спеціалізацій регіонів (приведення підходів щодо 

визначення пріоритетів промислового та інноваційного регіонального розвитку у 
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відповідність із методикою ЄС із розвитку кластерів та визначення смарт-

спеціалізацій регіонів) [3].  

Для реалізації цих завдань важливо використовувати відомості щодо стану 

кластерного розвитку регіонів, а також готовності суб’єктів бізнесу до 

функціонування в умовах узгодженого партнерства й водночас конкуренції з 

іншими суб’єктами. Наразі в нашій державі не запроваджено статистичного 

обліку кластерів. Також немає офіційних даних щодо діяльності кластерів. 

Опубліковані раніше дані узагальнені на основі досліджень окремих авторів або 

організацій. Зокрема, у Львівській області діють ІТ-кластер; ГС «Кластер 

видавничої діяльності та поліграфії»; «Львівський кластер розвитку освіти та 

креативності»; ГС «Об’єднання Львівський Туристичний Альянс»; 

Агрорекреаційний кластер ГО «ГорбоГори». 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Аналіз показників інноваційної діяльності в Україні та її економічного 

стимулювання, у тому числі підтримки розвитку інноваційної інфраструктури 

дає підстави дійти таких висновків.  

1. Оцінка стану інноваційної системи України відносно світового рівня 

на основі міжнародних індексів показує, що Україна має високий освітній та 

науковий потенціал, здатний продукувати новації у формі ідей, наукових 

розробок, патентів, проте їх застосування у промисловості залишається на 

низькому рівні. Україна відстає за такими індикаторами інноваційного розвитку  

як продуктивність праці та фінансове забезпечення інноваційної діяльності.  

2. Згідно ЄІТ людські ресурси – найсильніша складова  інновацій для 

України, яка має високі значення індикаторів випускників докторантури, заявок 

на патенти. Складова «фінанси та підтримка інновацій» – це найслабша сторона 

інноваційної діяльності. Низький бал має Україна за індикаторами кількості 
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субєктів малого і середнього бізнесу, які впроваджували інновації, а також  

витратами на НДКР. 

3. Для оцінки інноваційного розвитку економіки Державна служба 

статистики України з 2016 році розраховує сумарний індекс інновацій (СІІ), 

проте у 2018-2019 рр. даний показник не публікувався. Цей агрегований 

індикатор дає можливість оцінити та порівняти стан інноваційної діяльності 

підприємств за регіонами і  видами економічної діяльності. За сумарним 

індексом інновацій у трійку лідерів увійшли Харківська область, м.Київ та 

Дніпропетровська область. Львівська область зайняла 12-ту позицію. Згідно 

сумарного індексу інновацій у лідерах є такі види економічної діяльності: 

виробництво основних фармацевтичних продуктів та препаратів, виробництво 

автотранспортних засобів причепів і напівпричепів та інших транспортних 

засобів, виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції. 

4. Проведений аналіз показав, що більшість індикаторів, які 

характеризують інноваційну активність промислових підприємств України, 

протягом останніх років залишаються на низькому рівні. Частка інноваційної 

продукції в обсязі промислової у 2015-2019 рр. не перевищує 1,5%. Основними 

видами інноваційної діяльності вітчизняних підприємств є впровадження 

маловідходних і ресурсозберігаючих технологій, а напрямами витрат – 

придбання машин, обладнання та програмного забезпечення, на фінансування 

яких припадало 71,6% інноваційних витрат у 2019 році. Частка фінансування 

НДДКР в Україні у 2019 році становила 0,43% ВВП, в той час як у країнах 

Євросоюзу цей показник є не нижчим за 2-3%, в Японії – 3-4%.  

5. Головним джерелом фінансування інноваційної діяльності в 

промисловості  України протягом 2000-2019 є власні кошти підприємств. Частка 

відповідних витрат з державного бюджету у 2019 році становила 3,4% і була 

спрямована на виконання зобов'язань України у Рамковій програмі ЄС з 

наукових досліджень та інновацій  "Горизонт 2020", реалізацію проєктів, що 

фінансуються з фонду Державного регіонального розвитку, забезпечення 
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функціонування Фонду розвитку інновацій, повернення кредитів на реалізацію 

інноваційних та інвестиційних проєктів.  

6. Як показує зарубіжний досвід, одним із напрямів економічного 

стимулювання інноваційної діяльності є зниження процентної ставки за 

кредитами. Результати аналізу паралельних динамічних рядів за 2000-2018 рр. 

вказують на поступове зростання інноваційних витрат вітчизняних промислових 

підприємств при зменшенні середньої процентної ставки за кредитами з 40,4% до 

19,2%. 

7. В Україні у 2019 році провадили діяльність 28 наукових, 16 

технологічних та 44 індустріальних парків. За показниками їх розвитку Україна 

суттєво відстає від глобальних трендів. Міжнародний досвід їх підтримки 

пов'язаний зі створенням сприятливих умов для інвесторів, які здатні принести з 

собою інноваційні технології та створити робочі місця. Крім податкових пільг 

поширеними є державна компенсація початкових інвестицій, спеціальні гранти 

на створення робочих місць на території індустріальних парків, спів- 

фінансування навчальних програм для працівників тощо. Для їх економічного 

стимулювання важливими є такі завдання: 1) відновити податкові пільги з 

урахуванням нових умов їх функціонування, 2) збільшити державне 

фінансування на початкових етапах функціонування інноваційних парків, 3) 

упорядкувати нормативно-правове забезпечення щодо функціонування 

інноваційних парків.  

Основні положення і результати дослідження, сформульовані у другому 

роздiлi дисертації, опублiковaно у нaукових прaцях aвторa [30; 62; 63; 63]. 
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РОЗДІЛ 3 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

УКРАЇНИ 

 

3.1. Моніторинг і стратегічна діагностика інноваційного розвитку 

промислових видів економічної діяльності в Україні 

 

Складність процесів інноваційної діяльності промислових підприємств 

зумовлює необхідність використання комплексу критеріїв та індикаторів в 

управлінні цими процесами. Інша вимога, крім системності – наявність якісної та 

регулярної інформації для прийняття рішень на різних рівнях управління та 

підтримки інноваційної діяльності. Одним із інструментів, який активно 

використовують у сучасних системах управління з урахуванням зазначених вище 

вимог, є запровадження системи моніторингу. 

У загальному розумінні моніторинг – це комплекс програмно-

методологічних, організаційних, технологічних та інших засобів, які 

забезпечують регулярне відстеження стану певного об’єкта за наперед 

розробленою методикою і системою показників. Автор посібника з моніторингу 

програм регіонального розвитку моніторинг визначають як “управлінську 

функцію, яка передбачає безперервне забезпечення зацікавлених сторін даними, 

що підтверджують чи спростовують наявність поступу в досягненні очікуваних 

результатів програми” [139, c. 13]. Основне призначення моніторингу – 

формування бази даних для оцінки, аналізу та контролю досліджуваного об’єкта 

чи об’єкта моніторингу. Прикладом реалізації означених вище завдань в Україні 

є порядок і методика проведення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації державної регіональної політики [243]. 

У системі управління інноваційної діяльності промислових підприємств в 

Україні існує широкий спектр статистичних, адміністративних типів даних з 

питань стану та розвитку інноваційної діяльності. Існуюча статистика 
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інноваційної діяльності, а також адміністративні дані не мають системної основи 

та відповідної методики їх аналізу для цілей управління інноваційною 

діяльністю. 

Враховуючи окреслену у теоретичній частині роботи (пп. 1.2 та 1.3.) 

концептуальну модель інституційного аналізу стимулювання інноваційної 

діяльності, у цьому параграфі, запропоновано механізм її реалізації у формі 

Моніторингу інноваційної діяльності промислових підприємств (далі ІДПП) 

(далі – Моніторингу). 

Запропонована методика містить систематизований опис послідовності дій, 

спрямованих на оцінку та аналіз потенціалу промислових видів економічної 

діяльності та його реалізації в інноваційній діяльності. За результатами аналізу 

передбачено обґрунтування стратегій інноваційного розвитку промислових 

підприємств та відповідних інструментів стимулювання їх реалізації. 

Головні складові проєкту методики Моніторингу такі: 

1. Загальні положення. 

2. Мета та основні завдання моніторингу. 

3. Об’єкт моніторингу та його інституційні учасники. 

4. Система показників моніторингу. 

5. Методи й алгоритм моніторингу. 

6. Джерела інформації, на яких ґрунтується моніторинг. 

7. Виконавці моніторингу. 

8. Користувачі результатів моніторингу. 

9. Документи, що містять результати моніторингу. 

Нижче наведено опис проєкту методики Моніторингу відповідно до її 

головних складових. 

1. Загальні положення   

Необхідність розробки методики Моніторингу ІДПП України зумовлена 

такими чинниками: 
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по-перше, відсутністю в Україні науково обґрунтованої основи для 

формування якісної інтегрованої бази даних системного характеру про стан і 

розвиток ІДПП в розрізі промислових видів економічної діяльності; 

по-друге, розвитком євроінтеграційних процесів в Україні, посиленням 

конкуренції в європейському та глобальному просторі, забезпечення 

національної безпеки у сфері збереження та розвитку інтелектуального 

потенціалу; 

по-третє, зростанням зацікавленості суб’єктів бізнесу, органів державного 

управління та місцевого самоврядування у співпраці з метою підвищення 

конкурентоспроможності через інноваційну активність. 

Проєкт методики Моніторингу розроблено з урахуванням таких основних 

положень: 

1. Моніторинг базується на концептуальній моделі інституційного аналізу 

системи інноваційної діяльності. Така модель розглядає інноваційну діяльність 

як динамічну і відкриту систему взаємозв’язків суб`єктів бізнесу,  суспільства та  

та органів державної влади у процесах комерціалізації знань з метою 

забезпечення економічного, соціального чи іншого суспільного ефекту. 

2. Цілі і завдання Моніторингу узгоджені з програмними і нормативно-

правовими документи з питань розвитку інноваційної сфери в Україні. Такими 

документами є: Закони України Про інноваційну діяльність» [143], «Про наукову 

і науково-технічну діяльність» [147]; Стратегія розвитку сфери інноваційної 

діяльності на період до 2030 р. [185]; Державна програма розвитку 

промисловості [168], Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 

року» [170]. 

3. Система показників Моніторингу, а також інших складових методики 

Моніторингу сформована з урахуванням міжнародних підходів до оцінки, 

аналізу та порівняння у інноваційній діяльності, зокрема Європейського 

Інноваційного Табло (European Innovation Scoreboard). 
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4. Моніторинг передбачає формування інтегрованої бази даних на підставі 

статистичних, адміністративних та інших типів даних і може бути реалізований 

на інституційному (промислові види діяльності), регіональному і  національному 

рівнях. 

5. Перевага у формуванні бази даних Моніторингу має надаватися 

показникам, які мають документальне підтвердження, а також отримані на основі 

відкритих джерел інформації. 

2. Мета та основні завдання Моніторингу 

Мета моніторингу ІДПП в Україні : 

– обґрунтування стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку 

підприємств промислових видів економічної діяльності  

Основними завданнями Моніторингу є такі: 

1) оцінити сукупний потенціал підприємств промислових видів 

діяльності з точки зору спроможності здійснювати інновації; 

2) визначити рівень реалізації потенціалу підприємств промислових 

видів діяльності в інноваційній сфері; 

3) обґрунтувати стратегічні пріоритети інноваційного розвитку 

промислових видів економічної діяльності з урахуванням їх потенціалу та рівня 

його реалізації в інноваційній сфері. 

3. Об’єкт Моніторингу   

Об’єктом Моніторингу є інноваційна діяльність промислових підприємств 

України. 

Головні адміністративні одиниці, які представляють об’єкт Моніторингу та 

є його інституційними Учасниками: 

1) промислові підприємства України як суб’єкти інноваційної діяльності, 

що забезпечують джерела первинних даних для показників Моніторингу; 

2) Державна служба статистики України, яка здійснює державні 

статистичні обстеження інноваційної діяльності підприємств; 

3) Український інститут інтелектуальної власності (належить до сфери 

управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
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України) – державне підприємство, що здійснює експертизу заявок та облік 

об'єктів інтелектуальної власності (патентів, заявок на винаходи і корисні 

моделі); 

4) Інші зацікавлені інституційні учасники. 

1. Система показників Моніторингу  

Система показників Моніторингу передбачає дві складові для оцінки та 

аналізу: 1) сукупний потенціал розвитку підприємств промислових видів 

діяльності; 2) рівень реалізації потенціалу в інноваційній сфері. Перелік системи 

показників Моніторингу сформовано за такою логіко-структурною схемою (рис. 

3.1). 

 

Рис. 3.1 Логіко-структурна схема побудови системи показників 

моніторингу інноваційної діяльності промислових підприємств 

Джерело: авторська розробка. 

 

Інтегральний показник сукупного потенціалу промислових підприємств 

пропонуємо розрахувати у формі індексу, який є сумою чотирьох складових – 

субіндексів: науково-дослідного, фінасово-економічного, людського потенціалу 

розвитку промислових підприємств, а також довкілля та безпеки. Логіко-

структурна схема побудови інтегрального індексу зображена на рис. 3.2. 

У підсистемі «Сукупний потенціал розвитку підприємств промислових 

видів діяльності» визначено чотири групи показників.  У таблиці3.1. наведено їх 

перелік, а також орган державної влади, відповідальний за підготовку/подання 

даних, а також їх наявність у відкритому доступі (табл. 3.1). 

Сукупний потенціал інноваційного 

розвитку промислових підприємств 

Реалізація потенціалу  

в інноваційній сфері  

Науково-

дослідний 

потенціал 

Людський 

потенціал 

Фінансово-

економіч-

ний 

потенціал 

Екологіч-

ний 

потенціал 

Витрати на 

інновації. 

(Інвестиції) 

Інституційна 

активність  в 

інноваційній

сфері  

Результати 

інноваційної

діяльності 

Об`єкти стратегічної діагностики і моніторингу 
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Рис. 3.2. Логіко-структурна схема побудови інтегрального індексу сукупного 

потенціалу розвитку промислових підприємств  
Джерело: авторська розробка. 

 

Таблиця 3.1  

Показники оцінки сукупного потенціалу промислових підприємств 

№ 

 з/п 
Показник 

Орган, 

відповідальний за 

підготовку даних 

Наявність 

даних у 

відкритому 

доступі 

1.1 Науково-дослідний потенціал 

1.1.1. Кількість заявок на винаходи, юр. ос. 

Український інститут 

інтелектуальної 

власності  

+ 

1.1.2 Кількість патентів на винаходи, юр. ос. -//- + 

1.1.3 Кількість заявок на корисні моделі, юр.ос -//- + 

1.1.4 Кількість патентів на корис. моделі, юр. ос. -//- + 

1.2. Людський потенціал 

1.2.1 Кількість зайнятих, ос. 
Державна служба 

статистики України 
+ 

1.2.2 Середня заробітна плата, грн -//- + 

1.2.3 
Частка осіб у віці 25-64 роки з вищою 

освітою 
-//- - 

1.3. Фінансово-економічний потенціал 

1.3.1 Знос основних засобів, % -//- + 

1.3.2 Обсяг реалізованої промислової продукції, -//- + 

Інтегральний індекс сукупного потенціалу розвитку промислових підприємств 

 
Науково-дослідний 

потенціал 

 

Фінансово-

економічний понеціал 

 

Людський 

потенціал 

Екологічний 

потенціал 

 
Заявки на винаходи 

 

Патенти на винаходи 

 
Заявки на корисні 

моделі 

• винаходи 

 

Патенти на винаходи 

 

Відсоток зносу основних 

засобів 

 Обсяг реалізації 

промислової продукції 

 Рентабельність 

 Витрати на 1 грн. 

вироблен. прод. 

 
Активи на 1-го 

зайнятого 

 
Частка власного 

капіталу 

 

Кількість 

зайнятих 

 Середня 

заробітна плата 

 
Частка осіб у 

віці 25-64 роки  з 

вищою освітою 

Викиди тис.т. 

шкідливих 

речовин 

 Питома вага 

працівників, зайнятих 

у шкідливих умовах 

праці 

 Викиди на 1000грн. 

обсгу реалізованої 

продукції 
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№ 

 з/п 
Показник 

Орган, 

відповідальний за 

підготовку даних 

Наявність 

даних у 

відкритому 

доступі 

тис.грн 

1.3.3 Рентабельність операційної діяльності, % -//- + 

1.3.4 Витрати на 1 грн. реалізованої  продукції -//- + 

1.3.5 Активи на одного зайнятого, грн. -//- - 

1.3.6 Частка власного капіталу в активах, % -//- - 

1.4. Екологічний потенціал 

1.4.1 Обсяг викидів в атмосферне повітря, тис.т. 
Державна служба 

статистики України 
+ 

1.4.2 
Питома вага працівників зайнятих у 

шкідливих умовах праці, % 
-//- + 

1.4.3 
Обсяг викидів в атмосферне повітря  у 

розрахунку на одне підприємство, тонн 
-//- + 

Джерело: авторська розробка. 

 

Логіко-структурна схема побудови індексу реалізації потенціалу 

промислових підприємств в інноваційній сфері представлена на рис. 3.3. 

 
 

Рис. 3.3. Логіко-структурна схема побудови інтегрального індексу реалізації 

потенціалу промислових підприємств в інноваційній сфері 

Джерело: авторська розробка. 

Ітегральний індекс реалізації потенціалу в інноваційній сфері 

 

Витрати на інновації  Інституційна активність 

в інноваційній сфері 

 

Результати інноваційної  

діяльності 

 

Обсяг витрат на 

інноваційну діяльність в 

розрахунку на 1-го 

зайнятого 

 Частка власних коштів у 

фінансуванні 

інноваційної діяльності 

Частка підприємств, що 

впроваджували інновації 

 
Кількість нових 

технологічних процесів на  

10 п-в 

 Кількість маловідходних 

ресурсозберігаючих 

технологічних процесів на  

10 п-в. 

 Частка інноваційної 

продукції в загальному 

обсязі реалізації 

Середньорічний коефіцієнт 

зростання обсягу реалізованої 

інноваційної продукції за 5 р. 

років 

 

Частка експорту 

реалізованої інноваційної 

продукції 

 Кількість нових видів 

інноваційної продукції для 

ринку на 100 тис. 

працівників 

 Частка доданої вартості за 

витратами виробництва, які 

належать до високо та 

середньо- високо- 

технологічного сектору 

 
Частка працівників, зайнятих 

на підприємствах високо та  

середньо-

високотехнологічних секторів 
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У підсистемі «Реалізація потенціалу в інноваційній сфері» пропонуємо 

групи показників, представлені у таблиці 3.2.  

 

Таблиця 3.2 

Показники реалізації потенціалу промислових підприємств  

в інноваційній сфері 

Показник 

Джерело даних та їх  

наявність у відкритому 

доступі  

2.1 Витрати на інновації  

2.1.1 Витрати на інновації  у розрахунку на одного зайнятого, грн 
Державна служба 

статистики України 
+ 

2.1.2 Частка власних коштів у фінансуванні інновацій,% -//- + 

2.2 Інституційна активність в інноваційній сфері 

2.2.1 Частка підприємств, що впроваджували інновації, % -//- + 

2.2.2 
Кількість нових технологічних процесів у розрахунку на 10 

промислових підприємств, од. 
-//- + 

2.2.3. 
Кількість маловідходних, ресурсозберігаючих технологічних 

процесів у розрахунку на 10 промислових підприємств, од. 
-//- 

+ 

 

2.2.4 
Кількість найменувань інноваційних видів продукції, одиниць  

на 100 тис зайнятих 
-//- + 

2.2.5 Частка інноваційної продукції в загальному обсязі реалізації,%. -//- + 

2.2.6 
Середньорічний коефіцієнт зміни обсягу реалізованої 

інноваційної продукції за 5 років 
-//- + 

2.3 Результати інноваційної діяльності 

2.3.1 Частка експорту інноваційної продукції, % -//- + 

2.3.2 Кількість нових для ринку видів продукції на 100 тис зайнятих  -//- + 

2.3.3. 

Частка доданої вартості за витратами виробництва під-в, які 

належать до високотехнологічного сектору у загальній доданій 

вартості за витратами виробництва, % 

-//- + 

2.3.4 

Частка доданої вартості за витратами виробництва під-в, які 

належать до середньовисокотехнологічного сектору у загальній 

доданій вартості за витратами виробництва, % 

-//- + 

2.3.4 
Частка працівників, зайнятих на підприємствах, які належать 

до високо- та середньо-високотехнологічних секторів, % 
-//- + 

Джерело: авторська розробка. 

 

Для оцінювання реалізації потенціалу інноваційного розвитку на рівні 

України та її регіонів пропонуємо також використовувати індикатори, 

рекомендовані Генеральною Асамблеєю ООН для оцінки досягнення цілей 

сталого розвитку, зокрема, цілі 9. «Промисловість, інновації та інфраструктура» 

(див. дод Ж). 
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Об’єднання часткових показників кожного субіндексу (табл. 3.1 – 3.2) в 

інтегральну оцінку можна виконати на підставі їхніх стандартизованих значень 

(з урахуванням стимуляторів і дестимуляторів) за формулою багатовимірної 

середньої:  





N

i

ijij XwI
1

*

,
      (3.1) 

де jI  значення субіндексу для виду промислової діяльностіj; 
*

ijX
 

стандартизоване значення показника i для виду промислової діяльності j; iw   

вага показника i в субіндексі; n – кількість часткових показників субіндексу. У 

випадку однакової ваги кожного часткового показника у субіндексі його 

вага 1iw   Стандартизацію часткових показників можна здійснити за такими  

формулами: 

– для показників-стимуляторів: 

i

iij

ij

xx
z




        (3.2) 

– для  показників-дестимуляторів: 

i

iji

ij

xx
z






,     
(3.3) 

де ijx  фактичне значення i-го показника для j-го виду діяльності; ijz  

стандартизоване фактичне значення i-го показника для j-го виду діяльності; 

n

xx
n

j

iij

i

2

1

)(





 середньоквадратичне відхилення, де ix  - середнє значення. 

Для визначення вагових коефіцієнтів часткових показників 

використовують формалізовані та неформалізовані, зокрема експертні методи 

оцінювання. Значимість (ваговий коефіцієнт) часткового показника в 

інтегральній оцінці визначались з урахуванням результатів обстежень Державної 

служби статистики з питань чинників, які перешкоджають інноваційній 

активності, а їх формалізація – за формулою Фішберна [198, c. 448]. 
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  ,    

  (3.4) 

де N – кількість показників у субіндексі; i – порядковий номер показника за 

рівнем важливості. 

Для характеристики величини кожного з інтегральних індексів 

скористаємося вербально-числовою шкалою Харрінгтона, де числовий інтервал 

(0,63 – 1,00] характеризує високий рівень показника, (0,37 – 0,63] – задовільний, 

(0,00 – 0,37] – низький [228]. 

За результатами Моніторингу пропонуємо здійснювати вибір стратегії 

інноваційного розвитку підприємств промислових видів діяльності за схемою, 

наведеною на (рис.3.5.) 
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висока 

(0,63-1,00] 

Стратегія розвитку 

ключових технологій 

Стратегія нових видів 

економічної діяльності 

Стратегія активного 

інноваційного 

лідера 

задовільна 

(0,37-0,63] 
Стратегія співпраці Стратегія диференціації 

Пасивна 

наступальна 

стратегія 

низька 

(0,00-0,37] 

Стратегія 

інноваційних змін 

Стратегія 

низькотехнологічних 

базових видів економічної 

діяльності 

Імітаційна стратегія 

 низький 

(0,00-0,37] 

задовільний 

(0,37-0,63] 

високий 

(0,63-1,00] 

 
Сукупний потенціал розвитку промислових підприємств 

 

Рис. 3.5. Матриця вибору стратегії інноваційного розвитку підприємств 

промислових видів діяльності з урахуванням їх сукупного потенціалу та 

реалізації  в інноваційній сфері 

Джерело : побудовано автором на основі [210; 219; 216] 

 

4. Організація Моніторингу   

Організацію Моніторингу реалізують відповідно до такого алгоритму дій. 

1. Погодження переліку показників Моніторингу з його інституційними 

учасниками. 

2. Розробка організаційної схеми збору первинних даних Моніторингу. 
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3. Збір даних для визначення показників і верифікація первинних даних. 

4. Публікація результатів Моніторингу, їх розміщення на сайті 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

5. Використання результатів Моніторингу для прийняття рішень його 

Ініціатором та іншими користувачами. 

Періодичність проведення Моніторингу – один раз на два роки. Термін 

подання даних від адміністративних одиниць – учасників Моніторингу його 

Виконавцю визначається з урахуванням часу проведення програм державних 

статистичних та інших обстежень. 

Для проведення Моніторингу його Учасники подають Відповідальному 

виконавцю за спеціально визначеною формою дані, необхідні для розрахунку 

показників, наведених у табл. 3.1–3.2. 

5. Джерела інформації, на яких ґрунтується Моніторинг  

Побудова інтегрованої бази даних для розрахунку системи показників 

Моніторингу (табл. 3.1–3.2) базується на використанні таких джерел інформації: 

Державна служба статистики України: 

 дані державних статистичних обстежень за формою № 1–інновація 

«Обстеження інноваційної діяльності промислових підприємств» (один раз на 2 

роки), «Обстеження інноваційної діяльності підприємств»  (один раз на 2 роки); 

 дані державних статистичних обстежень підприємств з питань праці – 

Звіт з праці (№1-ПВ (квартальна), фінансової діяльності - Баланс (Звіт про 

фінансовий стан) № 1 (річна, квартальна), Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) № 2 (річна, квартальна), Звіт про викиди забруднюючих речовин 

і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів (№ 2-

ТП (повітря) (річна)). 

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної 

власності»: 

- адміністративні дані про наукову та інноваційну діяльність в частині 

патентів, заявок на винаходи і корисні моделі. 

 Особливості методики та організації проведення таких обстежень 

детальніше висвітлено в п. 1.4 дисертації. 
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6. Виконавці моніторингу  

Ініціатором Моніторингу є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, відповідальним виконавцем – Державна 

служба статистики України. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України забезпечує координацію роботи Учасників 

Моніторингу з питань його проведення, оцінки показників ІДПП України та  

видів економічної діяльності. 

Відповідальний виконавець на підставі інформації, отриманої від учасників 

Моніторингу, проводить розрахунок показників ІДПП, узагальнює отримані 

результати та оприлюднює їх на офіційному сайті Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

7. Користувачі результатів моніторингу  

Основні групи користувачів результатів Моніторингу подано у табл. 3.3 

 

Таблиця 3.3 

Користувачі результатів Моніторингу  

Користувач Напрями використання результатів 

1. Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та 

сільського 

господарства 

України  

 Оцінка ефективності державної політики в інноваційній сфері; 

 Аналіз сильних і слабких сторін промислових підприємств в 

інноваційній сфері; 

 Оцінка рівня реалізації об’єктів і прав інтелектуальної 

власності в діяльності промислових підприємств. 

2. Міністерство з 

питань стратегічних 

галузей промис-

ловості України 

 Обґрунтування пріоритетів інноваційного розвитку 

підприємств  стратегічних галузей промисловості  

 Аналіз сильних і слабких сторін підприємств 

високотехнологічного сектору промисловості в інноваційній 

сфері 

3. Міністерство 

освіти інауки 

України 

 Визначення напрямів наукових досліджень, у яких зацікавлені 

підприємства; 

 Виначення конкурентоспроможного сектору досліджень і 

розробок для промислових видів діяльності; 

 Формування напрямів впровадження досліджень і розробок у 

промисловості. 

4. Бізнес 
 Вибір стратегічних напрямів розвитку з урахуванням 

потенціалу в інноваційній сфері 

5.Інвестори 
 Вибір видів економічної діяльності та напрямів фінансування 

інноваційної діяльності підприємств. 

Джерело: авторська розробка. 
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8. Документи, що містять результати Моніторингу  

Результати Моніторингу раз у два роки подає Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства у формі спеціального звіту, 

інформаційно-аналітичні матеріали Моніторингу розміщуються на офіційному 

сайті Міністерства. 

Наведемо результати апробації методики моніторингу інноваційної 

діяльності підприємств промислових видів діяльності з метою обґрунтування 

стратегічних орієнтирів їх інноваційного розвитку. Об`єктом оцінки та 

порівняльного аналізу вибрано 16 промислових видів економічної діяльності на 

рівні секцій і розділів Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД). Ці 

розділи включені до таких секцій:  

В – Добувна промисловість і розроблення кар`єрів. 

С – Переробна промисловість.  

Д – Постачання електроенергії, пари та кондиційованого повітря,  

Е – Водопостачання, каналізація, поводження з відходами. 

Розглянемо результати оцінювання сукупного потенціалу підприємств 

промислових видів діяльності в Україні  (див. рис. 3.6, дод. Ю): 

 

Рис. 3. 6. Оцінка сукупного потенціалу підприємств промислових діяльності 

(коди подано за КВЕД) 

Джерело: побудовано автором 
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Ефективність реалізації інноваційної діяльності, залежить від потенціалу: 

науково-дослідного, фінансово-економічного, людського,  екологічного. Коли 

йдеться про науково-дослідний потенціал, то на нашу думку, його 

характеризують, насамперед, заявки і патенти на винаходи і корисні моделі. 

Важливо проаналізувати, яка частка заявок і патентів на винаходи і корисні 

моделі знайшла своє відображення в інноваційній продукції. Наприклад, у 2018 

році 90 % винаходів і корисних моделей не мали практичної реалізації у 

виробничій сфері.  

В Україні потужний науково-дослідний потенціал за критерієм кількості 

заявок і патентів на винаходи і корисні моделі зосереджений у виробництві 

машин, устаткування, не віднесених до інших угруповань. Проте цей потенціал 

недостатньо використовується у виробництві даної галузі (див. рис. 3.7.)  

Такі види промислової діяльності, як виробництво компютерів, 

електронної та оптичної продукції, виробництво автотранспортних засобів, 

причепів та інших транспортних засобів, виробництво електричного 

устатковання, фармацевтична промисловість, значно ефективніше використовуть 

науково-дослідний потенціал завдяки комерціалізації нових знань (див.рис.3.7, 

дод. С; Х).  

Підприємстваа з виробництва машин і устаткування, віднесених до інших 

угрупувань, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, виробництва 

гумових і пластмасових виробів, мететалургійної промисловості 

характеризуються відносно невисокою активністю у патентуванні винаходів і 

корисних моделей, а також показниками реалізації інноваційної продукції (див. 

рис. 3.7). 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, виробництво 

харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, текстильне виробництво, 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування, 

виготовлення виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність, добувна промисловість характеризуються низькими показниками у 
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патентуванні винаходів і корисних моделей та показниками реалізації 

інноваційної продукції (див. рис.3.7). 

 

Рис.3.7. Впровадження патентів і корисних моделей у  

підприємствах за видами промислової діяльності, 2018 р  

Джерело : побудовано автором за  [173; 110] 

 

Потужним чинником інноваційної активності підприємств є мотивація  

праці, зокрема, заробітна плата та інші види вингороди. Найвищий рівень 

заробітної плати у 2018 році спостерігався у фармацевтичній промисловості 

16 754 грн, а в 2017 році – 12 344 грн (див. рис.3.8, дод. Т). У таких 

перспективних в інноваційній сфері галузях, як виробництво машин і 
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електричного устаткування, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції 

рівень заробітної плати є нижчим за середній рівень показник  у промисловості. 

Сукупний потенціал підприємств, зокрема, його фінаснсово-економічна 

складова пов’язані з ефективністю здійснення витрат. Витрати на одну гривню 

виробленої продукції є високі у виробництві хімічних речовин і хімічнох 

продукції (0,9 грн) та у виробництві автотранспортних засобів, причепів та інших 

транспортних засобів (0,9 грн), а частка нових маловідходних 

ресурсозберігаючих технологічних процесів низькою – 0,32 % та 0,44 % 

відповідно. З огляду на такі індикатори для підприємств зазначених видів 

промислової діяльності важливо збільшувати інвестиці у маловідходні та 

ресурсозберігаючі технологічні процеси (див. рис.3.8). 

 

Рис. 3.8. Витрати на гривню виробленої продукції, грн у 2018 р. 

Джерело : побудовано автором за [174] 
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Індикатором фінансово-економічний потенцілу інноваційної діяльності є 

фізичний і моральний знос основних засобів. У виробництві автотранспортних та 

інших транспортних засобів знос основних засобів сягає 64% (див. дод. У). Тому 

одним із приоритетних завдань для цієї галузі є оновлення основних засобів, які 

сприятимуть автоматизації виробничого процесу (див. рис. 3.9). 

 

Рис. 3. 9. Знос основних засобів галузей промисловості у 2018 році 

Джерело : побудовано автором за [174] 

 

Рентабельність виробництва у промисловості продовжує знижуватися. 

Найкритичніша ситуація зберігається  у виробництві хімічних речовин і хімічної 

продукції, так у 2015 році, рентабельність у цій галузі становила – 14,9 %, проте 

вже у 2018 році – 2,8 %. Нерентабельне виробництво у 2018 році спостерігаємо у 

таких промислових видах діяльності: виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення, виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої  

неметалевої мінеральної продукції, водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами.  
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Значно ефективнішими за показником рентабельності є підприємтва 

фармацевтичної промисловості, де індикатор сягнув 15,4 %, а також суб’єкти 

господарювання у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, 

електричного устаткування, добувній промисловосіт (див. дод. У). 

Кореляційно-регресійний аналіз взємозв’язку рентабельності підприємств 

та обсягів реалізованої інноваційної продукції на одного працівника показує, що 

для високотехнологічних та середньо-високотехнологічних галузей 

промисловості цей зв`язок виявився невипадковим (теоретичне значення 

критерію Фішера становить 5,59 і є меншим за розрахункове значення, 14,26) та 

суттєвим (R2=0,819) (див. рис. 3.10.).  

 

Рис. 3.10. Діаграма розсіювання значень показників  рентабельності та 

обсягів реалізованої інноваційної продукції для високо-  

і  середньотехнологічних галузей промисловості 

Джерело: побудовано автором. 

 

Для підприємсвт низькотехнологічних галузей промисловості зв`язок між 

рентабельністю та обсягом реалізованої інноваційної продукції на одного 

працівника не виявлений (теоретичне значення критерію Фішера становить 7,71 і 

є більшим за розрахункову величину, рівну  0,36). 
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Інноваційну активність промислових підприємств важливо розглядати не 

як мету, а інструмент підвищення внеску промисловості у сталий розвиток 

економіки, зокрема, екологічну складову цього розвитку. Найбільшими 

забруднювачами  навколишного середовища є підприємства металургійної 

промисловості (див. рис. 3.11., дод. Ф). 

 

Рис.3.11. Аналіз впровадження природоохоронних інновацій у 

промисловості 2017 р. 

Джерело : побудовано автором за [110; 174] 

 

У металургійній промисловості за останні роки Держстатом України не 

зафіксовано інноваційно активних підприємств, що впроваджували 

природоохоронні технологічні процеси (див. рис. 3.18., дод. Ф). Аналогічна 

ситуація зберігається на підприємства з виробництва коксу та продуктів 
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нафтоперероблення. Для цих галузей, як на рівні держави, так і на рівні регіонів, 

актуальним завданням є економічне стимулювання впровадження 

природоохоронних інновацій. 

Розглянемо рівень реалілізації потенціалу в інноваційній сфері 

підприємств промислових видів економічної діяльності (див. рис. 3.12., дод. Р): 

 

Рис. 3.12. Реалізація потенціалу промислових видів економічної діяльності в 

інноваційній сфері (коди подано за КВЕД) 

Джерело: побудовано автором. 

 

Як видно з рис. 3.6. та 3.12, незважаючи на те, що основна частка 

сукупного потенціалу промислових підприємств зосереджена у 

низькотехнологічних галузях, проте успішна його реалізація у інноваційній сфері 

відбувається у високотехнологічних і середньотехнологічних видах економічної 

діяльності. Високим є рівень реалізації потенціалу в інноваційній сфері, зокрема, 
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за індикатором витрат на інновації, у фармацевтичній промисловості, 

виробництві комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, (див. рис. 3.13.) 

 

Рис. 3.13. Витрати на інновації у розрахунку на одного працюючого  

у 2018 р. в Україні, грн 

Джерело : побудовано автором за [110] 

 

Інноваційним лідером серед видів економічної діяльності виступає 

фармацевтична промисловість. Останніми роками збільшується обсяг 

реалізованої інноваційної продукції підприємств з  виробництва гумових і 

пластмасових виробів, іншої неметалевої, мінеральної продукції. 

Оскільки фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в 

Україні відбувається здебільшого за рахунок власних коштів підприємств, а 

показники їх інноваційної активності достатньо низькі, то можна стверджувати, 

що економічний механізм її державної підтримки в Україні є на етапі 

становлення. На нашу думку одним із шляхів вирішення проблеми залучення 

додаткових коштів в інноваційну діяльність, зокрема інвестицій іноземних 

інвесторів, є 1) побудова кластерів для перспективних галузей інноваційної 
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діяльності; 2) відновлення частини пільг для технологічних парків, скасованих у 

2006 році; 3) формування венчурних фондів. 

Найвища частка інноваційної продукції у реалізованій була у виробництві 

комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, виробництві автотранспортних 

засобів, причепів, та інших транспортних засобів, виробництві електричного 

устаткування (див.рис. 3.14). 

 

 

Рис. 3.14. Частка інноваційної продукції у реалізованій, % 

Джерело: складено автором за [110] 

 

Машинобудівний кластер є одним із найперспективніших в інноваційній 

сфері України (див. рис. 3.15, 3.16), проте обсяги інноваційної продукції у цій 

галузі останніми роками мають тенденцію до скорочення. За період  2013-2018 

рр. обсяг реалізованої інноваційної продукції у виробництві машин та 

устаткування щороку в середньому скорочувався на 13 %, виробництві 
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автотранспотрних засобів і причепів – на 12%, в той час, як обсяги реалізованої 

інноваційної продукції підприємств добувної промисловості в середньому за ці 

роки зростали на 44%.  

 

Рис. 3.15. Індикатори складових сукупного потенціалу підприємств 

машинобудівної і металургійної промисловості  

Джерело : побудовано автором 

 

Машинобудівні підприємства мають потужний науково-дослідний 

потенціал і задовільний рівень індикаторів, які характеризують фінансово-

економічний потенціал. Підприємства з виробництва машин і устаткування 

експортували у 2018 р. 36% обсягу реалізованої інноваційної продукції, 

юридичними особами отримано 92 патенти на винаходи і корисні моделі. 

Субєкти господарювання з виробництва автотранспортних засобів, причепів та 

напівпричепів зосередили увагу на модернізації виробництва через активне 

впровадження маловідходних, ресурсозберігаючих технологічних процесів. 

Слабкою стороною підприємств машинобудування в інноваційній сфері є 

низький рівень мотивації праці, зокрема, за індикатором заробітної плати та 

загальних витрат на персонал. 

Актуальним завданням для підприємств цього кластеру вважаємо 

підвищення ефективності витрат на людські ресури, модернізацію виробництва 
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через залучення коштів вітчизняних та іноземних інвесторів, а також активніше 

впровадження екологічних інновацій. 

 
 

Рис. 3.16.  Індикатори реалізації потенціалу підприємств машинобування та 

металургійної промисловості в  інноваційній сфері   

Джерело : побудовано автором 

 

Рівень сукупного потенціалу промислових підприємств з виробництва 

електронної продукції, а також його реалізацію в інноваційній сфері  наведено на 

рис.3.17 і 3.18. 

 

Рис.3.17. Індикатори сукупного потенціалу промислових підприємств з 

виробництва електронної продукції  

Джерело : побудовано автором 
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Рис. 3.18. Індикатори реалізації потенціалу підприємств з виробництва 

електронної продукції в інноваційній сфері  

Джерело : побудовано автором 

 

Підприємства з виробництва компютерів, електронної та оптичної 

продукції – одні з небагатьох у високотехнологічній галузі промисловості 

України, які за період 2013-2018 рр. в середньому щороку збільшували обсяги 

реалізованої інноваційної продукції на 6%. На експорт реалізується 65% усієї 

продукції підприємств цього виду діяльності. Підприємства з виробництва 

електричного устаткування експортують 50% інноваційної продукції, у 2018 році 

юридичні особи цієї галузі отримали 91 патент на винаходи і корисні моделі.  

Розглянемо основні основні напрями реалізації потенціалу в інноваційній 

діяльності кластеру хімічної промисловості (див. рис. 3.19, 3.20). Головними 

цілями розвитку даного кластеру, на нашу думку, має бути запровадження 

ресурсозберігаючих технологій та природоохоронних інновацій у  виробництві 

коксу та продуктів нафтоперероблення, виробництві хімічних речовин і хімічної 

продукції. Особливо важливою для цього кластеру є співпраця з науко-

дослідними структурами в академічному та університетському секторах науки з 

метою комерціалізації наукових розробок дослідників, розширення міжнародних 

ринків збуту продукції.  
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Рис.3.19. Індикатори сукупного потенціалу підприємств хімічної 

промисловості  

Джерело: побудовано автором 

 

 

 
Рис.3.20. Індикатори реалізації потенціалу підприємств хімічної 

промисловості в інноваційній сфері  

Джерело : побудовано автором 

 

За результатами стратегічної діагностики сукупного потенціалу 

підприємств промислових видів економічної діяльності та його реалізації в 

інноваційній сфері нами здійснено обгрунтування вибору стратегій їх 

інноваційного розвитку з урахуванням галузевих особливостей (див.рис.3.21). 
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з урахуванням їх потенціалу та його реалізації в інноваційнй сфері  

(коди подано за КВЕД) 

Джерело: побудовано автором. 

 

Стратегію активного інноваційного лідера пропонуємо реалізовувати для 

суб`єктів господарювання з високим сукупним потенціалом та аналогічним 

рівнем його реалізації в інноваційній сфері. До таких в Україні увійшли 

підприємства фармацевтичної промисловості та виробництва машин і 

устаткування, не віднесених до інших угрупувань. Науково-дослідні і дослідно-

конструкторські розробки у цих видах діяльності відображені в наступальній 

стратегії, що орієнтована на маркетинг, злиття, придбання і вимагає кредитних 

інвестицій. Проте для того, щоб зберегти лідерську позицію, підприємствам 

важливо слідкувати за новими технологіями у своїй галузі. Фармацевтична 

промисловість лідирує в інноваційній сфері не лище в Україні, але й на 

глобальному рівні. Серед заявок на винаходи і корисні моделі від іноземних 

заявників лікарські препарати, біотехнологія, органічна хімія, хімічні препарати 

займають провідне місце [173]. Стратегічним напрямом діяльності у 

фармацевтичній промисловості може стати виробництво препаратів і засобів, 

спрямованих на зміцнення організму людини, а не лікування, наприклад, 
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виробництво приладу, який визначає оптимальне харчування на кожен день. 

Зауважимо, що для виробництва машин і устаткувння не віднесених до інших 

угрупувань у законодавстві України впровадили європейські технічні регламенти 

до низьковольтного обладнання, електроманітної суміжності, машин, що дає 

можливість у цих секторах укладати угоди АСАА про вільну торгівлю. 

До групи суб`єктів господарювання із задовільним/середнім рівнем 

сукупного потенціалу, але водночас високим рівнем його реалізації в 

інноваційній сфері увійшли підприємства таких видів економічної діяльності: 

виробництво комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, виробництво 

електричної продукції, а також дві галузі машинобудування – космічна і 

авіаційна. Це види діяльності п’ятого технологічного укладу. Основним завдання 

їх інноваційного розвитку є впровадження, за підтримки держави, наукових 

досліджень і розробок глобального рівня новизни. Важливо зазначити, що в 

Україні космічна і авіаційна промисловість має 40 великих підприємств, а також 

малі і середні підприємства – розробники, науково-дослідні лабораторії. 

Промисловими центрами є конструкторське бюро «Південне» та виробниче 

об’єднання «Південний машинобудівний завод» у Дніпрі, де розроблено понад 

400 штучних супутників Землі. Україна є серед небагатьох країн світу, що мають 

змогу прводити повний цикл створення авіаційної техніки. 

Невисокий рівень сукупного потенціалу, але найвищі значення індикаторів 

інноваційної активності виявились у промислових підприємств, що застосовують 

у виробничому процесі технології шостого технологічного укладу. Вважаємо, що 

підприємства цих видів діяльності можуть застосовувати стратегію  ключових 

технологій (Key Enabling Technologies). Ключовими є група з шести технологій – 

мікро і нано-електроніка, нанотехнології, промислова біотехнологія, сучасні 

матеріали, фотоніка (види діяльності шостого технологічного укладу). Дана 

стратегія потребує вкладання інвестицій в інноваційну діяльність за активної 

участі держави для розширення виробництва та досягнення позиції лідера. 

Наприклад, у Польщі у 2018 році діяльність у галузі біотехнології здійснювали 
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184 підприємства, а роботи в галузі нанотехнологій виконували  172 

підприємства [226]. 

Пасивну наступальну стратегію розвитку пропонуємо для видів 

економічної діяльності, які представлені потужними і великими підприємствами. 

Їх інноваційна активність може бути спрямована, насамперед, на зменшення 

витрат виробництва, застосування енергозберігаючих технологій та 

впровадження нових видів продукції.  

До підприємств, що характеризуються задовільними/середніми 

значеннями показників показників оцінки як сукупного потенціалу, так і його 

реалізації в інноваційній сфері, увійшли такі види промислової діяльності: 

виробництво автотранспортних засобів, причепів та ін. транспортних засобів, 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім 

виробництва машин і устаткування, виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устаткування, виробництво хімічних речовин хімічної 

продукції, виробництво гумових і пластмасових виробів. Для цієї групи 

підприємств рекомендуємо стратегію диференціації, коли нові інноваційні 

продукти можуть пропонуватись за високими цінами; а традиційні продукти 

перебувають на стадії завершення свого життєвого циклу. Прикладом реалізації 

такої стратегії для підприємств з виробництва автотранспортних засобів є 

застосування посилених стандартів викидів СО2; розвиток інфраструктури 

альтернативних видів палива, підтримка розгортання інфраструктури зарядки 

автомобілів, формування заходів для стимулювання автономного водіння. Ще 

одним різновидом стратегії диференціації є освоєння нових видів економчної 

діяльності, що забезпечують основний: створення кластерів, до яких входять як 

сировинні так і високотехнологічні галузі. Наприклад, до промислової групи 

«СКМ» входять енергогенеруючі, гірничовидобувні, металургійні підприємства, 

а також трейдингові та фінансові компанії.  

Порівняно низький рівень сукупного потенціалу, але середні значення 

індикаторів інноваційної активності виявились у промислових підприємтв, що 

займаються виготовленням виробів із деревини, виробництвом паперу, 
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поліграфічною діяльністю. Інструментами для економічного стимулювання 

інноваційного розвитку підприємств цих видів діяльності може бути 

субсидування відсоткової ставки за кредитами; часткове  гарантування кредитів 

для підтримки підприємств, що здійснюють модернізацію виробництва, 

сприяють зменшенню залежності від імпорту, зокрема продукції целюлозно-

паперової промисловості; здійснюють виробництво альтернативних видів палива 

з відходів деревообробної промисловості 

Високий рівень сукупного потенціалу, але досить низька його реалізація в 

інноваційній сфері притаманна добувній промисловості, тому пропонуємо 

основний напрям їх іннноваційної діяльності зосередити на закупівлі ліцензій в 

інноваційних фірм та фірм-лідерів ресурсозберігаючих та екологічних 

технологій, що дасть змогу мінімізувати інвестиційний ризик та освоювати 

зелені технології та відновлювані джерела енергії. 

До групи суб`єктів господарювання із задовільним/середнім рівнем 

сукупного потенціалу, але водночас низьким рівнем його реалізації в 

інноваційній сфері увійшли такі види економічної діяльності: виробництво 

харчових продуктів, напоїв і тютнових виробів, текстильна промисловість, 

підприємства, що виробляють продукцію, яка не потребує складного 

технологічного процесу. Перспективними напрямами  інноваційної діяльності 

для базових видів економічної діяльності є розширення програм для отримання 

нових навичок працівників, введення в дію інновацій, що підвищують стандарти 

якості продукції, у тому числі за рахунок підвищення вмісту корисних речовин 

відповідно до нормативів ЄС. 

Для таких видів економічної діяльності, як виробництво коксу та 

продуктів нафтоперероблення, водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, що 

характеризуються низькими показниками оцінки як сукупного потенціалу, так і 

його реалізації в інноваційній сфері пропонуємо застосувати стратегію 

інноваційних змін. Вона характерна для підприємств,  продукція яких завершила 

життєвий цикл. Основним завданням в рамках цієї стратегії є модернізація або 
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повна зміна технологічних процесів. У системі житлово-комунального 

господарства важливо запроваджувати нові види газових котлів; 

природоохоронні технологічні процеси, а в перспективі – здійснювати перехід 

на відновлювані джерела енергії. 

У межах одного виду промислової діяльності на рівні розділу КВЕД 

підприємства можуть мати значні відмінності за інтегральними оцінками 

сукупного потенціалу та його реалізацією в інноваційній сфері. У зв’язку з цим у 

пп. 3.3 запропоновано моделювання вибору стретегії інноваційного розвитку 

підприємства на мікрорівні з використанням теорії нечітких множин і ширшим 

переліком індикаторів фінансово-економічного потенцалу.  

 

 

 

3.2. Використання кластерного і проєктного підходів у механізмі 

стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури промисловості 

 

У сучасних концепціях інноваційного розвитку економічних систем 

різного рівня (держава, регіон, галузь, суб’єкт господарювання) дедалі більше 

зосереджують увагу на необхідність нових форм інтеграції наукових, 

виробничих, комерційних та інших ресурсів задля підвищення 

конкурентоспроможності. Вітчизняні та зарубіжні дослідники, представники 

влади і бізнесу звертають увагу на кластери як перспективну форму інтеграції та 

практичної реалізації ідеї державно-приватного партнерства для цілей 

інноваційного розвитку промисловості. 

Кластерний підхід дає змогу поєднувати переваги спеціалізації, інтеграції й 

кооперації у підвищенні конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в 

організаційно-економічній системі вищого рівня (регіональному, галузевому 

кластері) за рахунок консолідації виробничих, фінансових, інтелектуальних та 

управлінських ресурсів. Кластеризація інноваційної системи в промисловості 

полягає у переході від підтримки окремих виробничих підприємств чи 
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організацій, які здійснюють наукові  дослідження, до стимулювання розвитку 

взаємозв'язків між ними та іншими суб’єктами комерціалізації наукових 

досліджень.  

Результати обстеження 200 кластерних ініціатив у різних країнах світу, 

проведеного авторами монографії «Cluster Initiative Green Book», [39].показали, 

що інноваційна діяльність і поширення технологій є однією з найважливіших 

цілей діяльності кластерів. Її дотримуються 75% обстежених кластерних 

ініціатив  

Серед країн ЄС розвинуту кластерну мережу має Італія. За останніх 50 

років у країні створено розгалужену кластерну модель економіки. Розвинуті 

кластерні системи функціонують в Австрії, Угорщині, Польщі, Румунії. 

Наприклад, у Гданську (Польща) у кластері, який займається біотехнологіями, 

комп'ютеризацією, електронікою та телекомунікаціями, задіяно близько 60 

компаній [112]. 

Регіональні кластери, які розвиваються через локальну концентрацію 

галузей економіки, зокрема у промисловості, А. Маршал, М. Портер [234] 

називають базисом для економічного зростання за рахунок зменшення 

трансакційних витрат, колективного використання і швидшого 

поширення/дифузії знань та інновацій, появи додаткових конкурентних переваг.  

В сучасній економічній літературі кластер визначають як 

територіальну/регіональну концентрацію суб’єктів виробничої, наукової та 

інших видів діяльності, які взаємно доповнюють одна одну і дають змогу 

об’єднувати ринкові інститути, постачальників і споживачів у єдиний ланцюжок 

створення вартості  [234].  

Незважаючи на численні дослідження кластерів і позитивну практику 

стимулювання інноваційного співробітництва, небагато з них пов’язані з 

регіональними та галузевими особливостям інноваційних проєктів, а також 

враховують можливості міжнародної співпраці та транскордонного 

співробітництва. 
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Організаційно-правову базу підтримки і розвитку нових форм  інноваційної 

інфраструктури, міжнародної співпраці у цій галузі забезпечують закони України 

«Про інноваційну діяльність» [143], "Про інвестиційну діяльність" [140], «Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [155], «Про 

Транскордонне співробітництво» [172]. 

Стратегія розвитку ЄС включає цільову ініціативу «Інноваційний союз», 

доповнену іншими пов`язаними ініціативами, такими як An Industrial Polisy for 

the Globalization Era (Промислова політика в епоху глобалізації); Digital Agenda 

(Завдання розвитку цифрових технологій); An Agenda for New Skills and Jobs 

(Програма з розвитку нових навичок і робочих місць) [5, 217].  

Поглиблення транскордонного співробітництва відкриває нові можливості 

для активізації господарської діяльності на периферійних територіях й 

підвищення їх конкурентоспроможності шляхом мобілізації природно-

ресурсного потенціалу, технологічного розвитку. 

У концепції розвитку Єврорегіону «Буг» зазначено: «Важливо 

зосереджувати спільну діяльність на визначених господарчих спеціалізаціях та 

на втіленні нових технологій. Заходи у транскордонному вимірі мають 

включити: інтегровану господарчу промокампанію Єврорегіону, підтримку 

взаємної співпраці підприємств, зокрема у сфері постачання сировини для 

виробництва, використання сучасних інструментів для ведення співпраці між 

підприємствами, наприклад, платформ B2B (Business to Business), розвитку 

економічних/інвестиційних зон та створення подальших стимулів для ведення 

економічної діяльності, в тому числі іноземних інвестицій. Важливою є взаємна 

співпраця установ інфраструктури оточення бізнесу, зокрема, з метою 

обслуговування фірм, зацікавлених співпрацею на транскордонній території, а 

також використання наявного потенціалу науково-технологічних парків із метою 

трансферу технологій» [39]. 

Європа у глобальному економічному просторі лідирує в таких напрямах як 

циркулярна і низьковуглецева економіка, розвиток інфраструктури 

альтернативних видів палива, підтримка розгортання інфраструктури зарядки 



159 

 

автомобілів, формування заходів для стимулювання автономного водіння (рис. 

3.22.) 

 

Рис.3.22. Пріоритети ЄС в контексті інноваційного розвитку 

промисловості 

Джерело: складено авторм за [216] 

 

Зважаючи на особливості інноваційної активності промислових 

підприємств Україи та Польщі (див.рис. 3.23), географічну близькість 

Підкарпатського воєводства (Республіка Польща) та Львівської області 

(Україна), виробничий потенціал підприємств хімічної та нафтохімічної 

промисловості, виробництва транспортних засобів доцільним є, на нашу думку, 

формування у цих прикордонних регіонах  промислового кластеру «Надбужжя».  

Актуальність та обґрунтованість формування промислового кластеру 

«Надбужжя» у прикордонних регіонах України та Польщі пояснюється такими 

чинниками: 

1) локалізація природних і виробничих ресурсів добувної і переробної 

промисловості у західному регіоні та зростаючі потреби підвищення 

енергетичної незалежності й енергоефективності національної і регіональної 

економік в Україні, 
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2) високий рівень наукового-технічного потенціалу західного  регіону 

України, що може бути залучений для модернізації  технологій та інноваційного 

розвитку підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості регіону, зокрема 

біотехнологій, виробництва транспортних засобів,  

3) вигідне географічне розташування, що дає змогу використати 

потенціал транскордонного співробітництва з Польщею та іншими країнами ЄС 

для зростання експортного потенціалу учасників кластеру. 

 

 

Рис. 3.23. Частка інноваційно активних підприємств України і Польші  

за видами економічної діяльності для Польщі і України в 2018 р., % 

Джерело :cкладено автором на основі [110], [226]. 

 

Взаємодія виробничих підприємств з центрами наукових досліджень і 

розробок та суб’єктами ринкової інфраструктури за підтримки органів державної 

влади та місцевих громад може допомогти залучити додаткові обсяги інвестицій 

для економічного зростання економіки регіону. 

Метою створення міжрегіонального промислового кластеру «Надбужжя» 

є забезпечення сприятливих умов для інноваційного підприємництва у галузі 

хімічної та нафтохімічної промисловості, виробництва транспортних засобів 



161 

 

прикордонних регіонів України та Польщі шляхом спільного використання і 

розвитку науково-дослідного, виробничо-технологічного та інфраструктурного 

потенціалу.  

Стратегічними цілями кластеру є такі:  

 підвищення конкурентоспроможності та експортного потенціалу  

хімічної і нафтохімічної промисловості, виробництва транспортних засобів 

прикордонних регіонів України та Польщі за рахунок інновацій та потенціалу 

транскордонного співробітництва, 

 підвищення соціальних стандартів життя місцевого населення 

прикордонних регіонів шляхом зростання екологічної безпеки та економічної 

активності діючих та нових підприємств,  

  консолідоване лобіювання інтересів учасників кластеру в міжнародних 

та європейських структурах, органах державної влади та місцевого 

самоврядування. 

Механізм функціонування кластеру передбачає реалізацію таких завдань: 

 координація діяльності науково-дослідних, виробничих, фінансових та 

інших інституцій з питань розробки і ринкового впровадження інновацій в 

хімічній та нафтохімічній промисловості; 

 забезпечення умов для трансферу результатів досліджень і розробок у 

господарську діяльність; 

 інформаційно-аналітичний супровід розробки та реалізації інноваційних 

проєктів; 

 організаційно-правова підтримка  забезпечення інноваційної діяльності; 

 створення ефективної систем мобілізації фінансових ресурсів для 

реалізації інноваційних проєктів у кластері. 

Розвиток транскордонного співробітництва Львівської області (Україна) та 

Підкарпатського воєводства (Польща) полягає у тому, щоб у рамках кластерного 

об'єднання побудувати низку сучасних промислових та інфраструктурних 

об'єктів. Нове об’єднання відкриває перед Україною низку можливостей. 

Наприклад, членство в Асоціації єврорегіонів та фінансова підтримка ЄС 
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спільних програм з інноваційного розвитку промисловості прикордонних 

регіонів України і Польщі [112], Міжнародній програмі сталого розвитку та 

сертифікації вуглецю [216]. 

Організаційно-економічну структуру українсько-польського промислового 

кластеру формують такі сектори:  

1) науково-технічний сектор А у містах Львів та Жешув, де  зосереджено 

центри з наукових досліджень і розробок у галузі хімічної і нафтохімічної 

промисловості;  

2) виробничий сектор В (з центрами у м. Дрогобич та м. Ясло) – з 

проєктною спеціалізацією на виготовленні інноваційної експортно-орієнтованої 

продукції хімічної та нафтохімічної промисловості; виробництва транспортних 

засобів; 

3) виставковий сектор С (з центрами у м. Яворів та м. Перемишль) – з 

проєктною спеціалізацією на виставковій діяльності, електронній торгівлі,  

наданні маркетингових, cтpaxових послуг;  

4) логістичний сектор D (з центрами у м. Стрижовськ та м. Городок) – з 

проєктною спеціалізацією на логістичних послугах, регіональних 

автоперевезеннях (рис. 3.24). 

Зважаючи на спорідненість виставкової та логістичної діяльності, 

організаційну схему проєкту українсько-польського промислового кластеру 

«Надбужжя» пропонуємо формувати з трьох основних блоків  

1) науково-дослідного,  

2)  виробничо-технологічного,  

3) інфраструктурного. 

Прикладні дослідження для підприємств– учасників кластеру «Надбужжя» 

можуть забезпечувати дослідники ЛНУ ім. Івана Франка, НУ «Львівська 

Політехніка», Жешувського університету, Жешувської політехніки 

ім. Ігнатія Лукасєвіча та Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН 

України. 



163 

 

Учасники кластеру, здійснюючи інформаційну, фінансову, кадрову, 

організаційну, правову підтримку, мають забезпечують трансфер науково-

дослідних розробок до підприємств виробничо-технологічного сектору. 

 

 

               Науково-технічний сектор  

               Виробничий сектор 

                          Інфраструктурний  виставковий сектор 

              Інфраструктурний логістичний сектор 

 

Рис 3.24. Територіальна організація українсько-польського 

промислового кластеру «Надбужжя» 

Джерело: побудовано автором 
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Рис. 3.25. Організаційна схема проєкту  українсько-польського 

промислового кластеру «Надбужжя» 

Джерело: розроблено автором 

 

Структурні елементи кластеру 

«Надбужжя» 

Етапи інноваційного процесу 

Сектор Науково-дослідні розробки 

Хімічний ф-т університетів: 

ЛНУ ім. Івана Франка, НУ 

«Львівська політехніка», 

Жешувський університет, 

Жешувська політехніка 

ім. Ігнатія Лукасєвіча 

Фундаментальні та 

прикладні дослідження 

Конструкторські бюро, 

галузеві НДІ 

Дослідницько-

конструкторські розробки 

Проєктні організації Проєктування 

Трансфер результатів 

Виробничо-технологічний сектор 

Будівельні та монтажні організації Будівництво 

Малі та середні інноваційні підприємства 

(за створення та функціонування яких 

відповідає «Фонд підтримки стартапів») 

Випробування 

та 

впровадження 

Промислові підприємства кластеру: завод 

нафто перероблення у Ясло, завод 

нафтоперероблення у Єдліче,  завод по 

виробництву гуми, ВАТ у Сянок, 

нафтопереробний комплекс «Галичина» у 

Дрогобичі, Завод по виробництву біопластику, 

Завод по виробництву біогазу … 

Промислове 

виробництво 

Інфраструктурний сектор 

Реалізація Страхові компанії, 

маркетингові компанії, 

виставкові центри 

(м. Трускавець, м. Перемишль) 

Логістичні фірми (м. Городок, 

м. Стрижовськ) 

Логістичні послуги, 

регіональні 

перевезення 

 

 

 

Інформаційне 

Кадрове 

Організаційно-

правове 

забезпечення 

 

 

 

Економічний та 

юридичний 

факультети 

університетів: 

ЛНУ 

імені Івана 

Франка, 

НУ «Львівська 

політехніка» 

Жешувський 

університет 

Жешувська 

політехніка 

ім. Ігнатія  

Лука-сєвіча) 



165 

 

Основу виробничого сектору кластеру «Надбужжя» становлять великі 

промислові підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості (заводи 

нафтоперероблення у містах Ясло і Єдліче, завод з виробництва гуми у м. Сянок, 

ВАТ нафтопереробний комплекс «Галичина» у Дрогобичі, Завод по виробництву 

біопластику у Золочові, Завод по виробництву біогазу в Буському районі ), 

підприємства з виробництва транспортних засобів,  які  забезпечують 

промислове виробництво інноваційної продукції. Основним завданням середніх і 

малих підприємств є випробовувати та впроваджувати інновації у виробництво. 

За функціонування таких підприємств повинен відповідати «Фонд підтримки 

стартапів». 

Реалізація інноваційної продукції відбувається за підтримки учасників 

кластеру з інфраструктурного сектору. Цей сектор об’єднує страхові і  

маркетингові компанії, виставкові центри, логістичні фірми. Виставкові центри 

пропонуємо створити в м.Трускавець, оскільки це місто забезпечене готельним 

сервісом, а також на території Яворівського та Перемишлянського районів. 

Логістичні фірми – у Городоцькому та Стрижовському районах (див.рис.3.24). 

Суб’єкти інфраструктурного сектору мають забезпечувати зворотній зв'язок із 

споживачами для прийняття рішень щодо вдосконалення параметрів 

інноваційної продукції. 

Підприємства кластеру можуть спеціалізуватися на виробництві продукції 

хімічної та нафтохімічної промисловості, біотехнологіях, виробництві 

автотранспортних засобів. Важливою інституційною фомою співпраці можуть 

бути інноваційні  проєкти у сфері розвитку циркулярної економіки та 

сертифікації вуглецю.  

Прикладом циркулярної економіки є виробництво відновлюваної енергії 

через біогаз. Біогаз, одержуваний з відходів життєдіяльності тварин і птахів та 

деревообробної промисловості, може замінити в Україні 6 млрд м3 природного 

газу, однак для його одержання необхідні значні інвестиції, строк окупності яких 

становить 4 – 5 років. Китай проєктує через кілька років довести виробництво 

біогазу до 100 – 120 млрд м3. Щорічні потреби споживання в Україні становлять 
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10 млрд м3 природного газу. В Україні вже функціонує 20 біогазових 

комплексів [60]. 

Стратегічно важливою для України у цьому контексті може стати проєктна 

розробка і будівництво біогазових заводів. Виробничі потужності для одного з 

них зосереджені у західному регіоні України (с. Ожидів Буського району 

Львівської області) на базі свинокомплексу ТЗОВ «БАРКОМ» та підприємства 

деревообробної промисловості ПП «Тайфун-Плюс».  

Перспективним проєктом в рамках кластеру «Надбужжя», на нашу думку, 

може бути підготовка техніко-економічного обґрунтування з виробництва 

біопластику на базі існуючих виробничих потужностей підприємств з 

виробництва тари або нового будівництва. Ідея проекту полягає у заміні 

пластикової тари на  біопластик, зроблений з кукурудзяного крохмалю та цукру 

для грибів і побічних продуктів сільського господарства.  

Прикладом успішного зарубіжного досвіду є компанія Pepsi, яка у рамках 

пошуку екологічної упаковки минулого року приєдналася до Nestle і Natone, що 

входять до складу компанії Danone з метою  зниження вуглецевого сліду пляшок 

для напоїв. Усі три компанії планують придбати 100% пляшок, виготовлених з 

матеріалу рослинного походження Origin Materials, коли завод в Онтаріо 

запрацює наприкінці 2025 р. з початковою потужністю 300 млн пляшок на рік 

[245].  

Враховуючи успішний зарубіжний досвід, а також відповідні вітчизняні 

розробки та практики їх комерціалізації, зокрема, стартапу «ВІОС» [193], 

підвищений попит на пластикову  тару підприємств – виробників мінеральної 

води  у західному регіоні, зокрема,  ТОВ «Карпатські мінеральні води», ПАТ 

«Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПІІ ТОВ «Аква-Еко» 

пропонуємо у Золочівському районі збудувати завод з виробництва 

біопластикової тари. Постачальниками сировини для нового підприємства 

можуть виступати фермерські господарства, які ирощують кукурудзу. 

Зауважимо, що стартап «ВІОС» оцінює свою початкову потужність у 4000 тонн 
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біопластику на рік. Технологи стартапу уклали договір з польською компанією 

про намір придбати 2400 тонн біопластику [193] (дод. АВ). 

Ще одним напрямом діяльності в межах кластеру «Надбужжя» є 

налагодження співпраці підприємств Львівської області з виробництва 

поліетиленових кульків з компаніями «Біопластик ЛТД» та «Біосфера»  

у м. Дніпро, що дасть змогу прискорити розкладання поліетилену на протязі 3-х 

років. «Біопластик ЛТД» є дистриб`ютором продукції канадської компанії 

«Environmental Technologies INC» (EPI) оксобіорозкладаних добавок для 

полімерів [179] (дод. АВ). 

Зважаючи на існуючий потенціал інноваційного розвитку промисловості 

прикордонних регіонів України та Польщі, пріоритетні напрями міжнародного 

співробітництва, зазначені, зокрема, у Концепції розвитку Єврорегіону "Буг", 

перспективною формою їх реалізації можуть стати проєктні розробки зі  

спільного виробництва транспортних засобів і продуктів хімічної та 

нафтохімічної промисловості. 

У Підкарпатському воєводстві Республіки Польща та у Львівській області 

України функціонують великі промислові підприємства, що спеціалізуються на 

виробництві:  

1) транспортних засобів: ATS Stahlschmidt & Maiworm Sp. z 

o.o.Стальова Воля, (виробництво поясів безпеки, дверей і бамперів для 

автомобілів); Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький долотний завод» 

(виробництво машин для добувної промисловості та будівництва); Публічне 

акціонерне товариство «Дрогобицький завод автомобільних кранів» 

(виробництво автомобільного транспорту), м. Дрогобич, Приватне  акціонерне 

товариство «Львівський автомобільний завод» (виробництво автомобільного 

транспорту), м. Львів, «Товариство з обмеженою відповідальністю “Leoni” 

(виробництво електроустаткування для двигунів та транспортних засобів),  

м. Стрий, Україна.  

Враховуючи територіальну близькість і потенціал підприємств 

прикордонних територій, які спеціалізуються на виробництві транспортних 
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засобів,  доцільною є  розробка в рамках кластеру «Надбужжя» проєктів, які 

передбачають використання ключових технологій (шостого технологічного 

укладу) для зниження викидів СО2. Основними функціями такої співпраці є 

інформаційна взаємодія і координація всіх учасників інноваційного процесу в 

регіоні. Для підтримки кластерів віртуального типу державним інституціям і 

місцевим органам влади особливу увагу важливо приділяти головним складовим 

інноваційної інфраструктури: розвитку інформаційної підтримки та 

професійному інноваційному менеджменту.   

2) продукції хімічної та нафтохімічної промисловості: (Rafineria Jaslo SA. 

Ясло (продукти нафтоперероблення), Rafineria Jedlicze S.A. Єдліче (продукти 

нафтоперероблення), Stomil Sanok S.A., GK Сянок (виробництво виробів з гуми), 

Відкрите акціонерне товариство “Нафтопереробний комплекс 

"Галичина”(продукти нафтоперероблення) [59, с.120]. Зусилля господарського 

об’єднання підприємств можуть бути зосереджені на інноваційно-

інвестиційному проєкті з побудови прикордонного нафтопереробного комплексу 

в Україні, який спроможний виробляти ліквідні високоякісні нафтопродукти із 

нищими викидами СО2 і сучасну сировину для хімічної промисловості на 

українському і зарубіжних ринках.  

Першим етапом проєкту з побудови прикордонного нафтопереробного 

комплексу може бути господарська асоціація на засадах державно-приватного 

партнерства. Для обґрунтування переліку потенційних учасників об’єднання 

здійснено техніко-економічний та фінансовий аналіз підприємств хімічної та 

нафтохімічної промисловості Львівської області та Пікарпатського воєводства, 

зокрема, таких: Firma Oponiarska Debica S.A.[222]; Rafineria Jaslo S.A. [221]; 

Rafineria Jedlicze S.A. [223]; Krosno S.A. [220]; Stomil Sanok S.A. [224]; НПК 

Галичина [116]; НПК Прикарпаття [238] (див.дод. АА)  

Результати кластерного аналізу показали, що базовими підприємствами 

польсько-українського промислового кластеру можуть стати:  

 нафтопереробний комплекс Галичина Львівської області (м. Дрогобич),  
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 нафтопереробні підприємства Жешувського воєводства: Rafineria Jaslo 

S.A. та Rafineria Jedlicze,  

 підприємство з виробництва  гуми Жешувського воєводства Stomil 

Sanok (див.рис. 3.26, дод. АБ).  

 

Tree Diagram for 7   Variables

Single Linkage

Euclidean distances

Н
П

К
 П

р
и

ка
р

п
а

т
т
я

K
ro

s
n

o
 S

.A
.

Н
П

К
 Г

а
л

и
ч
и

н
а

S
to

m
il 

S
a

n
o

k
 S

.A
.

R
a

fi
n

e
ri
a

 J
e

d
lic

z
e

 S
.A

.

R
a

fi
n

e
ri
a

 J
a

s
lo

 S
.A

.

F
ir
m

a
 O

p
o

n
ia

rs
k
a

 D
e

b
ic

a
 S

.A
.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

L
in

k
a

g
e

 D
is

ta
n

c
e

 
Рис.3.26. Кластерний аналіз промислових підприємств хімічної та нафтохімічної 

промисловості Польщі та України (див. дод. Щ) 

Джерело: побудовано автором 

 

За оцінками експертів бюджет України щорічно недотримує один мільярд 

гривень через непрацюючі нафтопереробні заводи. На НПЗ та ГПЗ, які сьогодні 

працюють, переробляється 95 % української сировини [60]. Один з найбільших 

нафтопереробних заводів України працює лише на 12 % своєї потужності, видає 

пальне низької якості, оскільки  для високої потрібні відповідні технології та 
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устаткування, якого немає на Кременчуцькому НПЗ. Азербайджанська нафта 

Azeri Light коштує 65,05$ за барель, а Brent Crude (і, відповідно, Urals) – 63,84 

дол. США за барель. 

Потужності підприємств нафтопереробного комплексу України наведено у 

табл.3.4. 

Таблиця 3.4 

Потужність нафтопереробних заводів в Україні у 2018 р. 

Назва НПЗ 
Первиннапотужність, 

млн/тон сировини за рік 

Виробничапотужність 

млн/тон сировини 

Кременчуцький НПЗ 18,6 2,5 

Лисичанський НПЗ 23,7 0 

Херсонський НПЗ 7,1 0 

ПАТ «НПК «Галичина» 3,5 0 

Одеський НПЗ 2,8 0 

ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» 2,6 0 

Шебелинський ВПГКН 0,6 0,48 

Джерело: [60] 

 

За оцінками аналітиків на початку 90-х років потужність 

нафтопереробного комплексу становила приблизно 50 млн тон на рік, а станом 

на сьогодні – це навіть не 5%. Будівництво одного з найпотужніших НПЗ у 

рамках спільного проєкту України, Азербайджану та Польщі мало відбутися 

десять років тому, вартість проєкту становила 5 млрд дол. США [187].  

Новий нафтопереробний комплекс має забезпечувати виробництво 

пального стандартів якості Євро-5. Зазначений регламент встановлює вимоги до 

автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (далі – 

палива), що виробляють, вводять в обіг і реалізують на території України, з 

метою захисту життя й здоров’я людей, охорони навколишнього середовища й 

природних ресурсів.  

У формуванні нових об’єднань важливими є інтереси стейкхолдерів – 

зацікавлених сторін у створенні українсько-польського промислового кластеру 

«Надбужжя». 

1. Інтереси ЗВО (ЛНУ ім. Івана Франка, НУ «Львівська Політехніка», 

Жешувський університет, Жешувська політехніка ім. Ігнатія Лукасєвіча): 
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- безпосередній зв’язок науки і виробництва; 

- просування нових технологій, налагодженя розвитку комерціалізації 

результатів НДДКР;  

- зростання знань і кваліфікації населення шляхом підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;  

2. Інтереси малих і середніх підприємств-резидентів:  

-  формування стабільного розвитку інноваційних підприємств зі 

стратегічними діловими партнерами та інвесторами;  

- наявність вільного доступу до об’єктів інтелектуальної власності, "ноу-

хау", цифрових технологій, виробничої бази, інфраструктури;  

- налагодження стійких, довгострокових зв'язків з учасниками технопарку;  

- зниження собівартосі продукції у зв'язку з територіальною локалізацією 

суб'єктів господарвання кластеру;  

- використання кваліфікованих кадрів учасників кластеру.  

3. Інтереси базових (материнських) підприємств:  

- консолідація ресурсів на стратегічних напрямах розвитку;  

- економія капітальних витрат через звільнення від непрофільних 

виробництв;  

- скорочення поточних витрат виробництва;  

- нарощування виробничих потужностей, підвищення гнучкості 

виробничого процесу;  

- оптимізація системи управління через налагодження прискореного 

процесу прийняття рішень.  

Перспективні напрями державної підтримки промислових підприємств, які 

виконуватимуть проєкти в рамках кластеру «Надбужжя», спеціалізуючись на 

галузях, що розвивають циркулярну економіку,  представлено у таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.5 

Напрями державної  підтримки інноваційної діяльності підприємств 

українсько-польського промислового кластеру «Надбужжя» 

 

Підприємства/ 

виробництва 
Статус Державна підтримка 

Пропозиції щодо вдосконалення 

державної підтримки 

Підприємства з  

виробництва 

біогазу, біоплатику;  

Стартап ВІОС;  

Підприємства, що 

використовують 

пластикову тару; 

TЗОВ 

«БАРКОМ»;  

ПП «Тайфун 

плюс» 

НПК «Галичина»; 

Підприємства з 

виробництва 

транспортних 

засобів. 

Інноваційний 

пріоритетний 

проєкт 

(оскільки 

біотехнології 

належать до 

ключових) 

1) повне безвідсоткове 

кредитування за рахунок коштів 

Державного бюджету України, 

місцевих бюджетів; 

2) повна компенсація (за 

рахунок коштів Державного 

бюджету України, місцевих 

бюджетів) відсотків, 

сплачуваних суб'єктами 

комерційним банкам та іншим 

фінансово-кредитним 

установам за кредитування 

проєктів; 

3) надання державних гарантій 

комерційним банкам, 

4) майнове страхування 

реалізації проєкту 

сировина, устаткування, 

обладнання, комплектуючі та інші 

товари, які не  виробляються в 

Україні, під час ввезення в 

Україну для виконання 

інноваційних проєктів, що 

застосовують у виробництві 

шостий технологічний уклад  

мають  були звільнені від сплати 

мита та податку на додану 

вартість. 

 

Підприємства з  

виробництва  

біогазу, біоплатику;  

Стартап ВІОС  

Підприємства, що 

використо-вують 

пластикову тару; 

TЗОВ «БАРКОМ»;  

ПП «Тайфун 

плюс» 

НПК «Галичина»;  

Підприємства з 

виробництва 

транспортних 

засобів 

Інвестиційний 

пріоритетний 

проєкт 

Сума податкових пільг з 

податку на прибуток 

підприємств не може 

перевищувати обсяг інвестицій, 

фактично здійснених таким 

підприємством; 

Підприємсова  ведуть окремий 

податковий облік доходів і 

витрат, пов'язаних з 

отриманням прибутку від 

реалізації інвестиційних 

проєктів 

- 

 

Підприємства з  

виробництва 

біогазу і біоплатик 

Стартап ВІОС 

Інноваційне 

підприємство 

Не передбачено, якщо 

підприємства не реалізують 

інноваційні проєкти 

1) встановлення щорічної норми 

прискореної амортизації основних 

засобів 3 та 4 груп для реалізації 

проєкту;  

2) сплата земельного податку за 

ставкою у розмірі 50 % чинної 

ставки оподаткування в рамках 

проєкту;  

3) 50 % ПДВ і 50 % податку на 

прибуток, одержаних від 

виконання проєктів, залишалися у 

розпорядженні платника податків, 

зараховувуються на його 

спеціальний рахунок і 

використовуються виключно на 

фінансування інноваційної 

діяльності 
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Підприємства з  

виробництва 

біогазу; біоплатику;  

Стартап ВІОС 

Підприємства, що 

використовують 

пластикову тару;; 

TЗОВ 

«БАРКОМ»;  

ПП «Тайфун 

плюс» 

НПК «Галичина»; 

Підприємства з 

виробництва 

транспортних 

засобів 

Пріоитетний 

напрям 

інноваційної 

діяльності 

підприємств ЄС 

- циркулярна 

економіка 

Фінансування за рахунок 

коштів Євросоюзу в рамках 

програм секторальної 

підтримки, зокрема в сьомій 

рамкрвій прграмі ЄС; членство 

в Асоціації єврорегіонів, 

Міжнародній системі сталого 

розвитку і сертифікації вуглецю 

- 

Підприємства, що 

використо-вують 

пластикову тару; 

TЗОВ 

«БАРКОМ»;  

ПП «Тайфун 

плюс» 

НПК «Галичина»;  

Підприємства з 

виробництва 

транспортних 

засобів  

Підприємства, 

що здійснюють 

інноваційну 

діяльність, 

реалізують 

інноваційний 

проєкт 

Не передбачено, якщо 

підприємства не реалізують 

інноваційні проєкти 

Запровадження дослідницького  

податкового кредиту – зменшення 

суми нарахованого податку на 

прибуток на суму, що дорівнює 

відсотку від обсягу витрат 

суб`єкта господарювання на 

інноваційну діяльність у 

поточному році, проте не більше 

за 50% 

Дослідницький податковий 

кредит зараховується на 

спеціальний рахунок 

підприємства. 

Джерело: складено автором за [143; 29; 140] (див.дод. Д). 

 

4. Інтереси територіальних громад (Підкарпатського воєводства та 

Львівської області):  підвищення рівня зайнятості в депресивних районах за 

рахунок створення нових робочих місць для висококваліфікованих кадрів та 

випускників ЗВО, що впливає на добробут населення території; зростання 

доходів до бюджету; розвиток інфраструктури; зростання вітчизняних та 

іноземних інвестицій. 

Для формування українсько-польського промислового кластеру важливо 

оцінити ефективність нового об’єднання та доцільність його економічного 

стимулювання. У випадку позитивної оцінки наступним етапом є організаційно-

економічне забезпечення створення кластеру з формуванням його основних 

секторів (науково-дослідного, виробничого, комерційного тощо). Четвертий етап 

передбачає оцінку ефективності кластеру та обґрунтування стратегії його 

розвитку. Формою реалізації ідеї інноваційного розвитку промисловості 
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прикордонних регіонів може стати підготовка проєктів регіонального розвитку 

«Створення українсько-польського промислового кластеру «Надбужжя» в 

системі енергетичної безпеки і сталого розвитку». Фінансування такого проєкту 

можливе за рахунок коштів Євросоюзу, які спрямовані на розвиток громад і 

територій в Україні в рамках програм секторальної підтримки «Інноваційна 

економіка та інвестиції», «Ефективне управління регіональним розвитком».  

На нашу думку, створення українсько-польського промислового кластеру 

«Надбужжя» забезпечить додаткове залучення інвестицій для реалізації 

інноваційної стратегії регіонального розвитку промисловості в Україні. 

Перевагами для інвесторів у підтримці кластерної моделі промислового розвитку 

прикордонних регіонів є наявність виробничо-технологічної та транспортної 

інфраструктури, кваліфікованої робочої сили та спрощені процедури перетину 

кордону. Створення єдиної регіональної зони для промислових галузей 

стратегічних партнерів України та Польщі може бути інноваційною моделлю для 

регіонального розвитку. Єврорегіони можуть стати справжніми епіцентрами 

технологічного прориву України; сприяти її активнішій участі у міжнародному 

поділі праці.  

 

 

3.3. Моделювання вибору інноваційної стратегії розвитку промислових 

підприємств 

Ефективна реалізація стратегій інноваційного розвитку галузей 

промисловості передбачає наявність внутрішніх економічних стимулів, 

насампед, на рівні підприємства. Відповідні управлінські рішення щодо вибору 

стратегій інноваційного розвитку на мікрорівні мають ґрунтуватися на 

врахуванні чинників, які пов’язані з особливостями внутрішнього і зовнішнього 

середовища діяльності підприємства, індикаторів його інвестиційної 

привабливості. Такі рішення потребують використання ширшої інформаційно-

аналітичної бази, основою якої є фінансова та інші види звітності суб’єкта 

господарювання. У зв’язку з цим моделювання вибору стратегії інноваційного 
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розвитку та стимулювання її реалізації на мікрорівні пропонуємо здійснювати з 

урахуванням двох критеріїв: інвестиційна привабливість (X); інноваційний 

потенціал (Y).  

Зважаючи на комплексний характер цих критеріїв і рівень апробації 

існуючих науково-методичних підходів до їх оцінювання, пропонуємо 

вимірювати рівень інвестиційної привабливості й інноваційного потенціалу 

підприємства з використанням теорії нечітких множин, а отримані інтегральні 

оцінки класифікувати таким чином: 

1) для критерію «інвестиційна привабливість підприємства»  

використовувати три рівні значень інтегральної оцінки: «дуже добре», «добре», 

«погано»; 

2) для критерію «інноваційний потенціал підприємства»  

використовувати чотири рівні значень інтегральної оцінки: «дуже добре», 

«добре», «задовільно», «погано». 

Вибір стратегії інноваційного розвитку з урахуванням рівнів інвестиційної 

привабливості та інноваційного потенціалу промислового підприємства 

пропонуємо здійснювати за допомогою матриці, наведеної на рис. 3.27. 
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Стратегія інноваційних змін Стратегія очікувань Імітаційна стратегія 

 Погано Добре Дуже добре 

Рівень інвестиційної привабливості підприємства на ринку (X) 

Рис. 3.27. Матриця вибору стратегії інноваційного розвитку промислового 

підприємства з урахуванням його інвестиційної привабливості та 

інноваційного потенціалу  
Джерело: складено авторм за [210; 51; 28; 76; 80] 
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Підприємствам з високим рівнем інвестиційної привабливості та 

інноваційного потенціалу пропонуємо обирати для інноваційного розвитку  

активну стратегію генератора (стратегію лідерства). Таку стратегію застосовують 

до обмеженого кола продуктів, для яких сформовані сприятливі умови (науково-

технічний потенціал, ресурси, середовище) для їх випуску. Наукові дослідження, 

які проводять суб’єкти господарювання - генератори інновацій, направлені на 

випуск інноваційної продукції для того щоб витіснити конкурентів та вийти на 

нові ринки. Технологічне і ринкове лідерство базується на розробленні базисних, 

радикальних інновацій. Реалізація стратегії лідерства потребує ґрунтовного 

науково-дослідного забезпечення: широкого фронту науково-дослідних робіт; 

постійного огляду найважливіших результатів НДР з метою впровадження їх у 

виробництво; оперативних змін пріоритетів фінансування залежно від 

очікуваних результатів маркетингу [51]. Особливої уваги потребують заходи у 

сфері ліцензування патентування  

Активна стратегія інноватора (йти за лідером) сконцетровує увагу на 

розширенні ринкових позицій. Підприємство зосереджується на інноваціях 

(продуктах), які недавно почали існувати на ринку. Суб’єкту господарювання 

необхідно триматися на другому місці в групі претендентів на перше, 

здійснювати ефективну інноваційну політику, постійно відстежувати напрями 

НДДКР технологічного лідера та сконцентровувати зусилля на створення 

наукового доробку у цих видах діяльності, щоб зменшити час та зусилля 

науково-технічної підготовки інноваційного продукту до виходу на ринок. 

Суб’єкти господарювання, що дотримуються даної стратегії, патентують власні 

нововведення, в основі яких лежать новації технологічного лідера [80]. Активну 

стратегію інноватора пропонуємо реалізовувати для субєктів промислової 

діяльності із задовільним рівнем інвестиційної привабливості та високим 

інноваційним потенціалом.  

Стратегія диференціації передбачає прагнення компанії до унікальності в 

будь-якому аспкті, важливому для клієнтів. Стратегії диференціації стають 

актуальними тоді, коли запити споживачів стають різноманітними і не можуть 
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бути задоволені стандартними товарами. Успішною стратегія диференціації 

може бути тільки на основі вивчення запитів споживачів. Появу конкурентної 

переваги можна чекати в тому випадку, коли досить велика кількість покупців 

буде зацікавлена в придбанні товару з диференційованими (тобто відмінними від 

того, що випускають конкуренти) характеристиками. В основу диференціації 

можуть бути покладені відмінності у смакових властивостях товару, дизайні, 

сервісі, повноті асортименту, надійності, безпеці.  

Стратегія інноваційних змін притаманна підприємствам, в яких низький 

інноваційний потенціал та інвестиційна привабливість. Основною причиною 

такого стану є застаріла неконкурентоспроможна продукція на ринку. Для 

інноваційного розвитку такого підприємства важливо здійснювати економічне 

стимулювання професійного розвитку персоналу підприємств в частинні його 

інноваційної культури, генерації нових ідей і розробок для оновлення продукції. 

Характеристики інших стратегій інноваційного розвитку підприємств, 

представлених у табл. 3.27,  детально висвітлені у [28; 51; 76; 80; 208]. 

Визначення рівня інвестиційної привабливості підприємства передбачає 

оцінювання набору показників його фінансово-економічного стану. Грамотно 

побудована модель комплексного аналізу інвестиційної привабливості має 

містити оптимальну  кількість показників, що відображають лише ті дані, які 

цікавлять керівника або потенційного інвестора. Окрім того, до переліку 

показників моделі не варто включати ті з них, які дублюють інформацію. На 

нашу думку, збалансованим є склад індикаторів інвестиційної привабливості, які 

пропонує В. Тютюнник в [192], а саме: 

1. Коефіцієнт фінансової незалежності/автономії (x1) показує частку 

власного капіталу в сукупному. Економічно доцільне значення даного 

коефіцієнту має бути більше 0,5, тобто власний капітал у сукупному повинен 

становити частку не менше половини. Вважається, що інвестор буде настільки 

охочіше вкладати свій капітал у підприємство, наскільки частка власного 

капіталу в сукупному буде більшою. Адже тоді підприємство з більшою 

ймовірністю зможе виплатити свої зобов’язання власними силами. 
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З іншого боку, варто розуміти, що підприємство не зможе нормально 

розвиватися, якщо не буде залучати зовнішні ресурси, хоча б з метою 

поповнення обсягу обігових коштів. 

Крім коефіцієнта автономії В. Тютюнник рекомендує включити в модель 

оцінки коефіцієнт фінансової стійкості, який характеризує частку стабільних 

джерел фінансування діяльності у їх загальному обсязі. Але на нашу думку його 

значення досить щільно корелює зі значенням коефіцієнта фінансової 

незалежності. 

2. Коефіцієнт інвестування (x2) – характеризує достатність власного 

капіталу для покриття необоротних активів і участь власного капіталу у 

формуванні активів. Економічно доцільне значення – більше 1. Чим вище 

значення показника порівняно з одиницею, тим стійкіший фінансовий стан 

підприємства. 

3. Коефіцієнт маневрування (x3). Нормативне значення: 0,40-0,60. 

Збільшення значення цього коефіцієнта характеризує позитивні зміни у 

фінансовому стані підприємства, оскільки це означає, що в нього збільшуються 

можливості маневрування власними коштами. 

4. Коефіцієнт поточної ліквідності (x4) – визначає спроможність 

підприємства виконувати свої зобов’язання за рахунок оборотних активів. 

Вважається, що оборотні активи повинні в 1,5-2,5 рази перевищувати боргові 

зобов’язання, тобто нормативна величина даного показника – 1,5-2,5. За такої 

умови за рахунок реалізації оборотних активів забезпечується розрахунок за 

своїми зобов’язаннями. Дуже низьке значення коефіцієнта свідчить про високу 

ймовірність втрати платоспроможності, а надто високе – про неефективне 

використання позикового капіталу. 

Коефіцієнт поточної ліквідності показує, наскільки короткострокові 

зобов’язання покриті короткостроковими активами, які повинні будуть 

обернутися в гроші за період, що дорівнює терміну погашення зобов’язань. 
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5. Фондовіддача (x5) показує величину виручки від реалізації продукції на 

1 грн необоротних активів. Чим більша фондовіддача, тим ефективніше 

використовуються необоротні активи, тобто капітал, вкладений у них. 

6. Поряд із фондовіддачею важливо оцінити коефіцієнт оновлення 

основних засобів (x6), який характеризує рівень фізичного і морального 

оновлення основних засобів. Цей показник повинен постійно збільшуватися, але 

обов’язково з урахуванням інфляції. 

7. Рентабельність власного капіталу (x7) характеризує ефективність 

використання власного капіталу. Прийнято вважати, що власний капітал 

ефективно використаний тоді, коли його дохідність перевищує дохідність 

довгострокових інвестицій у банку. 

8. Рентабельність сукупного капіталу (x8) оцінює операційну ефективність 

підприємства. 

9. Період погашення кредиторської заборгованості (x9). Це середній термін 

погашення підприємством короткострокової заборгованості. Збільшення 

показника свідчить про збільшення заборгованості, але за наявності цього 

збільшення потрібно звертати увагу на коефіцієнти фінансової залежності та 

фінансової стійкості. 

10. Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської 

заборгованості (x10) показує, за яку частину кредиторської заборгованості 

підприємство може розрахуватися за рахунок своїх дебіторів протягом року. 

Нормативне значення цього показника дорівнює 1. Чим менше його значення від 

1, тим більша ймовірність наявності проблем зі сплатою кредитів. 

11. Рентабельність виробництва (x11) показує ефективність витрат на 

виробництво. Цей показник є найбільш якісним виміром економічної 

ефективності виробництва, оскільки він найточніше співставляє величину 

прибутку з розмірами тих витрат, за рахунок яких він отриманий. 

12. Рентабельність обороту (x12) дає змогу підприємству збільшувати 

власний оборотний капітал та підвищувати платоспроможність. Для 
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забезпечення самоокупності підприємство повинно забезпечувати рівень 

рентабельності більше 5 % обороту. 

Аналізування даних показників не потребує надто широкої інформаційної 

бази і не вимагає великих затрат часу, його можна розцінювати як експрес-

аналіз. Звичайно, що для прийняття остаточного рішення про доцільність 

вкладення коштів у підприємство, інвестор може потребувати більше інформації. 

Але для того, щоб зорієнтуватися і зробити мінімум висновків для себе, цього 

набору показників достатньо. 

Під рівнем інноваційного потенціалу підприємства розуміємо ступінь 

розвитку науки і технології на підприємстві, кількість НДДКР, які 

впроваджуються чи можуть бути впроваджені з метою розвитку підприємства чи 

його окремих складових, а також спроможність до інноваційного розвитку 

підприємства з використанням усіх необхідних для цього інноваційних ресурсів 

[50]. Інноваційні ресурси – це виробничі, інтелектуальні та інформаційні 

ресурси, необхідні для здійснення інноваційної діяльності підприємства [22]. 

Для оцінювання інноваційного потенціалу підприємства існує необхідність 

врахування множини факторів, які є базою для подальшого розрахунку 

інтегрального показника його рівня. У якості показників ресурсного 

забезпечення підприємства для цілей реалізації інноваційного потенціалу 

пропонують використовувати низку таких індикаторів [22]: 

1. Коефіцієнт забезпеченості інтелектуальною власністю (y1), який 

розраховуть як відношення вартості прав на комерційні позначення, на об’єкти 

промислової власності, авторського та суміжних з ним прав до вартості 

нематеріальних активів підприємства. 

2. Коефіцієнт кваліфікації персоналу (y2), зайнятого в інноваційній сфері 

підприємства – відношення чисельності працівників з вищою освітою до 

загальної чисельності працівників підприємства, зайнятих в інноваційній сфері. 

3. Коефіцієнт забезпеченості підприємства устаткуванням, необхідним для 

інноваційної сфери (y3), який розраховують як відношення вартості виробничого 
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устаткування, пов’язаного з технологічними інноваціями до вартості всього 

устаткування виробничого призначення. 

4. Коефіцієнт освоєння нової техніки (y4) – відношення вартості введених 

основних фондів до середньорічної вартості основних виробничих фондів 

машинобудівного підприємства. 

5. Коефіцієнт освоєння нової продукції (y5) – обсяг реалізації нової 

продукції у вартісному вираження розділений на загальний обсяг реалізації 

підприємства за певний період часу. 

6. Коефіцієнт інноваційного зростання (y6), який розраховують як 

відношення витрат підприємства на інноваційну діяльність за певний період часу 

до загального обсягу витрат підприємства за аналогічний період. 

Зважаючи на комплексний характер критеріїв інвестиційної привабливості 

та інноваційного потенціалу, їх кількісне оцінювання пропонуємо здійснювати з 

використанням теорії нечітких множин і методів інтегрального оцінювання, 

зокрема, формул подвійної згортки [246]: 
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де і та k – вагомості і-го та k-го базових показників в згортці; ij(xi) та 

kj(yk) – значення функцій належності j-го якісного рівня відносно поточного 

значення і-го та k-го базових показників; j – вузлові точки стандартного 

п’ятирівневого нечіткого 01-класифікатора, величина яких для показників за 

якими зростання значення показника відповідає покращанню характеристики 

розраховується за формулою [246]: 
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jj , (3.7) 

а для показників за якими зростання значення показника відповідає 

погіршенню характеристики – за формулою: 
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Стандартний п’ятирівневий нечіткий 01-класифікатор будується на 01-

носії і дозволяє описувати п’ять значень лінгвістичної змінної «Рівень 

показника»: «Дуже низьке», «Низьке», «Середнє», «Високе» і «Дуже високе». 

Для опису підмножин значень лінгвістичної змінної «Рівень показника» 

використовують систему з п’яти функцій належності трапецевидної форми [246]: 
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Аналогічно записуються функції для kj(yk). 

В формулах (3.5) xi (yk) є 01-носієм, а побудовані на основі цієї системи 

функції належності наведені на рис. 3.28. 
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Рис. 3.28. Стандартний п’ятирівневий нечіткий 01-класифікатор, 

побудований на трапецевидних функціях належності 

Джерело: побудовано автором. 

Вузлові точки стандартного п’ятирівневого нечіткого 01-класифікатора j 

є, з одного боку, абсцисами максимумів відповідних функцій приналежності на 

01-носії, а, з іншого боку, рівномірно віддалені одна від одної на 01-носії і 

симетричні щодо вузлової точки 0,5, a саме це точки 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9. Ці 

точки виступають як ваги при агрегуванні системи показників на рівні їх якісних 

станів. Тим самим вузлові точки здійснюють зведення набору нестандартних 

класифікаторів (зі своїми несиметрично розташованими вузловими точками) до 

єдиного класифікатора стандартного вигляду, з одночасним переходом від 

набору нестандартних носіїв окремих чинників до стандартного 01-носія [246]. 

Суть п’ятирівневого нечіткого 01-класифікатора полягає в тому, що якщо 

про показник невідомо нічого, крім того, що він може приймати будь-які 

значення в межах 01-носія, а треба провести асоціацію між якісною і кількісною 

оцінками показника, то запропонований класифікатор робить це з максимальною 

достовірністю. При цьому сума всіх функцій належності для будь-якого хі чи yk 

рівна одиниці, що вказує на несуперечність класифікатора [246]. 

Що стосується вагомостей базових показників в згортці і та k, то їх 

доцільно в нашому випадку визначати експертним шляхом із застосуванням 

шкали Фішберна [198].  

x

i 



i1 

i2 

i3 

i4 

i5 



184 

 

Кожному базовому показнику підприємства хі ( n,1i  ) та yk ( m,1k  ) 

ставиться у відповідність оцінка його вагомості, тобто будується наступна 

система ваг: 
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де і та k – вагомості і-го та k-го базових показників; і та k – порядкові 

номери показників; n та m – кількості базових показників на основі яких 

визначаються інтегральні показники X та Y. 

Згідно принципу Фішберна [198] базові показники рангуються у порядку 

спадання вагомості х1>х2х3>…>хi>…>хn та y1>y2y3>…>yk>…>ym (знак «» 

означає, що експерт вважає певну пару показників рівноцінними), а їх ваги після 

рангування розраховують за формулами: 
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Правило Фішберна відображає той факт, що про рівень вагомості 

показників невідомо нічого окрім їх ієрархії. Тоді оцінка (3.11) відповідає 

максимуму ентропії наявної інформаційної невизначеності про об’єкт 

дослідження. 

Результуючий ваговий коефіцієнт розраховують як середню арифметичну 

ваг, визначених кожним з експертів [122]. 

Всі базові показники, як кількісні так і якісні, необхідно  прорангувати за 

важливістю. Для побудови системи ваг проведено опитування семи  експертів 

(провідних спеціалістів машинобудівних підприємств, що досліджувалися), які 

розташували запропоновані показники у такій послідовності: 

1) х7>х12>х8х11> х1х4>х5>х6> х9х10>х2х3; 

    y2y3>y4y5>y6>y1; 

2) х1>х4>х7х8> х5>х6>х10>х9> х2х3>х11>х12; 

    y3y4>y5>y6>y1y2; 
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3) х5>х1>х8х7> х9>х2>х11>х12> х6>х10>х3х4; 

   y6>y3y4y5>y2>y1; 

4) х8>х7>х11х12> х1>х4>х5х6> х2>х3>х9х10; 

    y2>y3>y6y4>y1>y5; 

5) х4>х1>х2х8> х5х6>х7>х12> х11х9>х10>х3; 

    y3>y2>y4>y5>y6>y1; 

6) х7>х8>х2х1> х11>х12>х4>х5> х9х10>х6>х3; 

    y6y4>y5y1>y2y3; 

7) х8>х12>х1х4> х7х11>х5х6> х2>х9>х10х3; 

    y6>y3>y1>y2>y4>y5. 

 

У табл. 3.6 представлені результуючі вагові коефіцієнти базових/часткових 

показників інвестиційної привабливості підприємства, розраховані за формулою 

(3.11) за даними про їх ранжування експертами. 

 

Таблиця 3.6 

Розрахунок вагомостей базових показників, які характеризують 

інвестиційну привабливість підприємства, згідно рангування їх експертами 

 

Експерт 

Вагомості базових показників,  

які характеризують інвестиційну привабливість підприємства 

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 х12 

1 0,096 0,019 0,019 0,090 0,077 0,064 0,154 0,121 0,045 0,045 0,121 0,142 

2 0,154 0,045 0,045 0,141 0,103 0,090 0,121 0,121 0,064 0,077 0,026 0,013 

3 0,141 0,090 0,019 0,019 0,154 0,051 0,122 0,122 0,103 0,038 0,077 0,064 

4 0,103 0,051 0,038 0,090 0,071 0,071 0,141 0,154 0,019 0,019 0,122 0,122 

5 0,141 0,122 0,013 0,154 0,096 0,096 0,077 0,122 0,045 0,025 0,045 0,064 

6 0,122 0,122 0,013 0,077 0,064 0,026 0,154 0,141 0,044 0,044 0,103 0,090 

7 0,122 0,051 0,019 0,122 0,071 0,071 0,096 0,154 0,038 0,019 0,096 0,141 

Результуючий 

ваговий 

коефіцієнт 

0,126 0,071 0,024 0,100 0,091 0,067 0,124 0,134 0,051 0,038 0,084 0,090 

Джерело: складено автором. 

У табл. 3.7 представлені результуючі вагові коефіцієнти базових/часткових 

показників рівня інноваційного  потенціалу підприємства, розраховані за 

формулою (3.11) за даними про їх ранжування експертами. 
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Таблиця 3.7 

Розрахунок вагомостей базових показників, які характеризують рівень 

інноваційного потенціалу підприємства, згідно рангування їх експертами 

 

Експерт 

Вагомості базових показників,  

які характеризують рівень інноваційного потенціалу підприємства 

y1 y2 y3 y4 y5 y6 

1 0,048 0,262 0,262 0,167 0,167 0,094 

2 0,071 0,071 0,262 0,262 0,191 0,143 

3 0,049 0,095 0,190 0,190 0,190 0,286 

4 0,095 0,286 0,238 0,166 0,049 0,166 

5 0,048 0,238 0,286 0,190 0,145 0,095 

6 0,167 0,071 0,071 0,262 0,167 0,262 

7 0,190 0,143 0,238 0,095 0,048 0,286 

Результуючий 

ваговий 

коефіцієнт 

0,095 0,167 0,221 0,190 0,137 0,190 

Джерело: складено автором.  

У роботі здійснено апробацію методики моделювання вибору стратегії 

інноваційного розвитку трьох  машинобудівних підприємств: СП ТзОВ «Сферос-

Електрон», ТзОВ LEONI та ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів». 

Значення базових показників для позиціювання підприємств у матриці вибору 

стратегії інноваційної діяльності наведені у табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 

Базові показники для позиціювання підприємств у матриці вибору 

стратегії інноваційної розвитку 

Показник Методика розрахунку 

СП ТзОВ 

«Сферос-

Електрон» 

ТзОВ 

LEONI  

ПАТ «Дрого-

бицький 

завод автомо-

більних 

кранів» 

1.1. Коефіцієнт фінан-

сової незалежності 

власний капітал / сукупний 

капітал 
0,667 0,266 0,312 

1.2. Коефіцієнт 

інвестування 

(власний капітал + 

довгострокові 

зобов’язання)/необоротні 

активи 

2,542 0,254 0,718 

1.3. Коефіцієнт 

маневрування 

власні оборотні кошти/власний 

капітал 
0,738 0,232 0,002 

1.4. Коефіцієнт 

поточної ліквідності 

оборотні активи/поточні 

зобов`язання 
2,214 1,000 0,812 

1.5. Фондовіддача чистий дохід від реалізації 

продукції/середньорічна 

залишкова вартість основних 

засобів 

5,71 28,23 9,56 

1.6. Коефіцієнт 

оновлення основних 

збільшення первісної вартості 

основних засобів/первісна 
0,129 0,244 0,035 
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Показник Методика розрахунку 

СП ТзОВ 

«Сферос-

Електрон» 

ТзОВ 

LEONI  

ПАТ «Дрого-

бицький 

завод автомо-

більних 

кранів» 

засобів вартість основних засобів 

1.7. Рентабельність 

власного капіталу 

чистий прибуток/власний 

капітал 
0,239 0,327 - 

1.8. Рентабельність 

сукупного капіталу 

фінансовий результат до 

оподаткування/сукупний 

капітал 

0,194 0,176 - 

1.9. Період погашення 

кредиторської 

заборгованості 

360 × кредиторська 

заборгованість/собівартість 

продукції 

68,0 15,7 235,2 

1.10. Співвідношення 

дебіторської та кре-

диторської заборго-

ваності 

дебіторська заборгованість / 

кредиторська заборгованість 
1,36 14,60 0,31 

1.11. Рентабельність 

виробництва 

фінансовий результат до 

оподаткування/ (середньорічна 

вартість основних виробничих 

фондів + вартість нормованих 

оборотних засобів) 

0,339 0,184 - 

1.12. Рентабельність 

обороту 

операційний прибуток – 

сплачені відсотки/оборот з 

реалізації продукції 

0,267 0,119 - 

2.1. Коефіцієнт забез-

печеності інтелекту-

альною власністю 

вартість прав на комерційні 

позначення, прав на об’єкти 

промислової власності, 

авторського права та суміжних 

з ним прав / нематеріальні 

активи 

0,247 0,123 0,054 

2.2. Коефіцієнт квалі-

фікації персоналу 

чисельність працівників з 

вищою освітою / загальна 

чисельність працівників 

підприємства 

0,44 0,45 0,24 

2.3. Коефіцієнт забез-

печеності підприєм-

ства інноваційним 

устаткуванням 

вартість виробничого 

устаткування, пов’язаного з 

технологічними інноваціями / 

вартість устаткування 

виробничого призначення 

0,264 0,351 0,103 

2.4. Коефіцієнт 

освоєння нової техніки 

вартість введених основних 

виробничих фондів 

/середньорічна вартість 

основних виробничих фондів 

0,195 0,287 0,094 

2.5. Коефіцієнт 

освоєння нової 

продукції 

обсяг реалізації нової 

продукції / загальний обсяг 

реалізації 

0,123 0,155 0,035 

2.6. Коефіцієнт інно-

ваційного зростання 

витрати підприємства на 

інноваційну діяльність / 

загальний обсяг витрат 

підприємства 

0,032 0,071 0,021 

Джерело: побудовано автором. 
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Для кожного з базових показників, наведених у табл. 3.8, нами побудовані 

свої трапецевидні п’ятирівневі функції належності (див. дод. Я). Приклад такої 

функції належності для значень коефіцієнта фінансової незалежності 

представлено на рис. 3.29. 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.5

1111 x( )

112 x( )

113 x( )

114 x( )

115 x( )

x

 

Рис. 3. 29 П’ятирівневий нечіткий класифікатор побудований на 

трапецевидних функціях належності для лінгвістичного оцінювання 

значень коефіцієнта фінансової незалежності 

Джерело: побудовано автором. 

Розрахунок інтегральних показників для позиціювання підприємств у 

матриці вибору стратегії стимулювання інноваційної діяльності здійснювався в 

середовищі прикладного програмного пакету Math CAD. З метою ілюстрації 

послідовності їх розрахунку наведемо приклад розрахунку інтегральних 

показників матриці вибору стратегії інноваційного розвитку для СП ТзОВ 

«Сферос-Електрон» в табличній формі.  (див. табл. 3.9 і 3.10). 

Таблиця 3.9 

Дані для оцінки інтегрального показника Х_n  

(СП ТзОВ «Сферос-Електрон») 

Нормовані 

значення 

базових 

показників 

Вагомості 

базових по-

казників 

Функції належності для значень базових факторів згідно стандартного 

п’ятирівневого нечіткого 01-класифікатора 

«Дуже 

низьке» 

i1(xi) 

«Низьке» 

i2(xi) 

«Середнє» 

i3(xi) 

«Високе» 

i4(xi) 

«Дуже 

високе» 

i5(xi) 

х1 = 0,90 α1 = 0,126 0 0 0 0 1 

х2 = 0,90 α2 = 0,071 0 0 0 0 1 

х3 = 0,78 α3 = 0,024 0 0 0 0,62 0,38 

х4 = 0,67 α4 = 0,100 0 0 0,14 0,86 0 

х5 = 0,37 α5 = 0,091 0 0,64 0,36 0 0 
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Нормовані 

значення 

базових 

показників 

Вагомості 

базових по-

казників 

Функції належності для значень базових факторів згідно стандартного 

п’ятирівневого нечіткого 01-класифікатора 

«Дуже 

низьке» 

i1(xi) 

«Низьке» 

i2(xi) 

«Середнє» 

i3(xi) 

«Високе» 

i4(xi) 

«Дуже 

високе» 

i5(xi) 

х6 = 0,27 α6 = 0,067 0,18 0,82 0 0 0 

х7 = 0,28 α7 = 0,124 0,11 0,89 0 0 0 

х8 = 0,30 α8 = 0,134 0 1 0 0 0 

х10 = 0,70 α10 = 0,038 0 0 0 1 0 

х11 = 0,30 α11 = 0,084 0 1 0 0 0 

х12 = 0,57 α12 = 0,090 0 0 0,66 0,34 0 

Вузлові точки (βj
+) 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

х9 = 0,52 α9 = 0,051 0 0,1 0,9 0 0 

Вузлові точки (βj
-) 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 

Джерело: побудовано автором. 

Таблиця 3.10 

Дані для оцінки інтегрального показника Y_m  

(СП ТзОВ «Сферос-Електрон») 

Нормовані 

значення 

базових 

показників 

Вагомості 

базових 

показників 

Функції приналежності для значень базових факторів згідно 

стандартного п’ятирівневого нечіткого 01-класифікатора 

«Дуже 

низьке» 

k1(yk) 

«Низьке» 

k2(yk) 

«Середнє» 

k3(yk) 

«Високе» 

k4(yk) 

«Дуже 

високе» 

k5(yk) 

y1 = 0,46 α1 = 0,095 0 0,21 0,79 0 0 

y2 = 0,50 α2 = 0,167 0 0 1 0 0 

y3 = 0,30 α3 = 0,221 0 1 0 0 0 

y4 = 0,48 α4 = 0,190 0 0,1 0,9 0 0 

y5 = 0,25 α5 = 0,137 0,27 0,73 0 0 0 

y6 = 0,13 α6 = 0,190 0,86 0,14 0 0 0 

Вузлові точки (βj
+) 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

Джерело: побудовано автором. 

Розрахунок на основі даних таблиць за формулами (3.5) та (3.6) дає 

наступні координати для позиціювання СП ТзОВ «Сферос-Електрон» у матриці 

вибору стратегії стимулювання інноваційної діяльності: 

Х_n = 0,1260,9+0,0710,9+0,0240,78+0,10,67+0,0910,37+0,0670,27+ 

+0,1240,28+0,1340,3+0,0510,52+0,0380,7+0,0840,3+0,090,57 = 

0,519; 

Y_m = 0,0950,46+0,1670,5+0,2210,3+0,190,48+0,1370,25+0,190,13 = 

0,343. 

Якщо кількісну оцінку інтегральних показників Х_n та Y_m можна 

проводити за формулами (3.5) і (3.6), то для розпізнавання лінгвістичних рівнів 

цих показників потрібно застосовувати не стандартний п’ятирівневий 01-
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класифікатор, а відповідно трьох- та чотирьохрівневий 01-класифікатори, з 

підмножинами «Погано», «Добре», «Дуже добре» лінгвістичної змінної «Рівень 

показника» у трьохрівневого класифікатора та «Погано», «Задовільно», «Добре», 

«Дуже добре» – у чотирьохрівневого. Перехід від п’яти рівнів до трьох та 

чотирьох обумовлений тим, що матриця вибору стратегії стимулювання 

інноваційної діяльності підприємств має розмірність 43 (всього 12 позицій). 

 

Рис. 3.30 Трьох- та чотирьохрівневий нечіткі класифікатори 

побудовані на трапецевидних функціях належності для лінгвістичного 

оцінювання значень інтегральних показників Х_n та Y_m 

Джерело: побудовано автором. 

Правило розпізнавання лінгвістичних значень інтегральних показників Х_n 

та Y_m, розрахованих за формулами (3.5) і (3.6), представлені відповідно у 

табл. 3.11 і 3.12. 

Таблиця 3.11 

Правило розпізнавання лінгвістичних значень інтегрального 

показника Х_n – рівень інвестиційної привабливості підприємства на ринку 

Інтервал значень 

Х_n 

Класифікація рівнів інвестиційної 

привабливості підприємства на ринку 

Ступінь оціночної впевненості 

(функція належності) 

0 Х_n< 0,2 Погано 1 = 1 

0,2 Х_n< 0,4 
Погано 1 = 5  (0,4 - Х_n) 

Добре 2 = 1 - 1 

0,4 Х_n< 0,6 Добре 2 = 1 

0,6 Х_n< 0,8 
Добре 2 = 5  (0,8 - Х_n) 

Дуже добре 3 = 1 - 2 

0,8  Х_n 1,0 Дуже добре 3 = 1 

Джерело: побудовано автором. 

 

 

 



191 

 

Таблиця 3.12 

Правило розпізнавання лінгвістичних значень інтегрального 

показника Y_m – рівень інноваційного потенціалу підприємства 

Інтервал значень 

Y_m 

Класифікація рівнів інноваційного 

потенціалу підприємства 

Ступінь оціночної впевненості 

(функція належності) 

0 Y_m< 0,2 Погано 1 = 1 

0,2 Y_m< 0,3 
Погано 1 = 10  (0,3 - Y_m) 

Задовільно 2 = 1 - 1 

0,3 Y_m< 0,45 Задовільно 2 = 1 

0,45 Y_m< 0,55 
Задовільно 2 = 10  (0,55 - Y_m) 

Добре 3 = 1 - 2 

0,55 Y_m< 0,7 Добре 3 = 1 

0,7 Y_m< 0,8 
Добре 3 = 10  (0,8 - Y_m) 

Дуже добре 4 = 1 - 3 

0,8  Y_m 1,0 Дуже добре 4 = 1 

Джерело: побудовано автором. 

При розпізнаванні за цими правилами лінгвістичних значень інтегральних 

показників X_n і Y_m, розрахованих для СП ТзОВ «Сферос-Електрон», можна 

позиціонувати рівень показника X_n даного підприємстваяк «Добрий», а рівень 

показника Y_m як «Задовільний». 

Аналогічним чином була здійснена оцінка інтегральних показників і 

позиціювання в матриці вибору стратегії стимулювання інноваційної діяльності 

для решти підприємств. Зокрема для ТзОВ LEONI значення X_n = 0,392, а Y_m = 

0,364. Розпізнавання цих значень за допомогою правил, наведених у табл. 3.10 і 

3.11, вказує на те, що рівень інвестиційної привабливості даного підприємства на 

ринку на 96% «Добрий» і на 4% «Поганий», а рівень інноваційного потенціалу на 

100% «Задовільний». Що стосується ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних 

кранів», то значення інтегральних показників для нього складають X_n = 0,221, 

Y_m = 0,167. При розпізнаванні лінгвістичних значень цих інтегральних 

показників можна позиціонувати рівень показника X_n на 90% як «Поганий» і на 

10% як «Добрий», а рівень показника Y_m як на 100% «Поганий». 

На основі проведених розрахунків здійснюємо позиціювання 

досліджуваних машинобудівних підприємств у матриці вибору стратегії 

стимулювання інноваційної діяльності (див. рис. 3.31). 
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Рис. 3.31. Позиціювання машинобудівних підприємств «Сферос-Електрон», 

«LEONI» та «Дрогобицький завод автомобільних кранів»у матриці вибору 

стратегії інноваційного розвитку 

Джерело: побудовано автором 

У результаті позиціювання трьох машинобудівних підприємств нами 

отримано такі  результати: 

 ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» потрапило в зону 

застосування стратегії інноваційних змін, оскільки характеризується низьким 

рівнем інвестиційної привабливості та інноваційного потенціалу; 

 підприємства СП ТзОВ «Сферос-Електрон» та ТзОВ «LEONI»  

потрапили в зону застосування стратегії диференціації, що характеризується 

середнім рівнем інвестиційної привабливості та задовільним рівнем 

інноваційного потенціалу. Проте за першим параметром, тобто рівнем 

інвестиційної привабливості підприємства на ринку, ТзОВ LEONI наблизилось 

ще й досить близько до зони застосування опортуністичної стратегії. 

Отже, ґрунтуючись на проведених дослідженнях та розрахунках, можна 

запропонувати для кожного з розглянутих у роботі машинобудівних підприємств 

такі стратегії стимулювання інноваційної діяльності: 
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 ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» доцільно 

застосувати стратегію інноваційних змін, сутність якої полягає у модернізації 

виробництва. 

 для СП ТзОВ «Сферос-Електрон» та ТзОВ LEONI пропонуємо 

реалізовувати стратегію диференціації, яка більшою мірою є конкурентною, ніж 

інноваційною. Суть її для даних машинобудівних підприємств полягає у 

впровадженні інновацій, що вдосконалюють існуючий товарний асортимент 

відповідно до потреб споживача. 

ТзОВ LEONI є провідним постачальником кабельних систем у 

автомобільному секторі та інших галузях промисловості, провадить інноваційну 

та маркетингову диференціацію. Диференціація в галузі інновацій полягає в 

тому, що ТзОВ LEONI запускає перший мультимодельний спліттер на основі 

планарних світлохвильових ланцюгів, які виготовляються з використанням 

процесу іонного обміну у склі. Це робить їх дуже компактними, надійними, 

довгостроковими, стабільними незалежно від того чи це використовується в 

технологіях сенсорів, чи в оптичних передавальних потужностях. 

В рамках маркетингової диференціації ТзОВ LEONI взяла зобов`язання 

надавати системні рішення своїм клієнтам. З цією метою ТзОВ почало 

розширювати свій портфель і співпрацювати з FO-Systems, IOtech, Prinz Fiber 

Optics, Fiber Tech, Ro Mack j-fiber Group та Richard Losch Inc, об'єднавши таким 

чином спектр досвідів і ноу-хау для гетерогенних застосувань на різноманітних 

ринках. ТзОВ LEONI придбалло 51% акцій компанії J-fiber, що є одним із 

світових виробників високоякісних скловолокна, преформ та матеріалів 

кварцового скла для вимогливих програм телекомунікації та передачі даних в 

спеціальних галузях промисловості. Портфелі продуктів та послуг двох 

підприємств доповнюють один одного, що дає змогу задовольняти потреби 

клієнтів із використанням інноваційних технологій.  

 «Сферос-Електрон» – спільне українсько-німецьке підприємство, яке 

створене 1996 році. Засновники підприємства – ПАТ «Концерн-Електрон» 

(Україна) та «Spheros GmbH» (Німеччина). СП «Сферос-Електрон» є єдиним в 
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Україні виробником кліматичних систем для автотранспорту: рідинних 

підігрівачів для автобусів, вантажних та легкових автомобілів, будівельної 

техніки. Підприємство пропонує кондиціонери, електро-механічні та механічні 

вентиляційні люки для всіх типів автобусів, ресивери для пневматичних та 

гальмівних систем транспортних засобів, паливні баки різних типорозмірів та 

місткості, кермові колонки. 

Стратегія диференціації у маркетингових рішеннях полягає в тому, що 

«Spheros GmbH» бачить своє включення в «Valeo Group» як довгострокову 

основу для подальших нововведень у системах кондиціювання повітря автобусів. 

Придбання «Spheros GmbH» дасть змогу «Valeo Group» розширити свою 

діяльність з термічного управління на швидкозростаючому автобусному ринку, а 

також відкрити нові ринки. Саме маркетингова діяльність сприяла інноваційній 

диференціації. «Valeo Group» пропонує інноваційні продукти та системи, які 

сприяють скороченню викидів вуглекислого газу (CO2) та розвитку інтуїтивного 

водіння. Понад 22% своїх доходів фірма інвестує в дослідження та розробки,  

захищаючи свої інновації активною політикою подання патентів. Як наслідок – 

«Valeo Group» - найбільший патентник у Франції [243]. 

Для реалізації зазначених стратегій інноваційного розвитку  з 

максимальною підтримкою зі сторони держави та приватних інвесторів ТзОВ 

«Сферос-Електрон», ТзОВ  «LEONI»,  ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних 

кранів» важливо вирішувати такі завдання: 

 розмістити на офіційному сайті підприємства інформацію  про 

індикатори інноваційної активності та інвестиційний потенціал; 

 розробити інноваційний проєкт, який реалізує вибрану стратегію, у 

тому числі у рамках співпраці з учасниками промислового чи регіонального 

кластеру або інноваційного парку,  

 зареєструвати інноваційний проєкт у Міністерстві освіти і науки 

України, що забезпечує ведення електронної бази даних таких ініціатив. 

В умовах обмеженого доступу до фінансових ресурсів, глобальної 

конкуренції на ринку промислових технологій перспективними напрямами 
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державної підтримки інноваційної активності розглянутих вище та інших  

суб’єктів промисловості можуть стати такі податкові стимули: 1) встановлення 

річної норми прискореної амортизації третьої та четвертої груп основних засобів 

для підприємств, що реалізують інноваційні проєкти; 2) для інноваційних 

підприємств – сплата земельного податку розміром 50 % чинної ставки 

оподаткування, зменшення на 50% податку на додану вартість і податку на 

прибуток, одержаного від виконання інноваційних проєктів (кошти 

зараховуються на спеціальний рахунок платника податків і використовуються 

виключно на фінансування інноваційної діяльності); 3) запровадження 

дослідницького податкового кредиту для підприємств, що не мають статусу 

інноваційного. Їх стимулювання полягає у зменшенні нарахованого податку на 

прибуток на суму, що дорівнює частці витрат на інноваційну діяльність у 

поточному році, але не перевищує 50%.  

Додаткової підтримки потребують також вітчизняні підприємства, які у 

виробничому процесі застосовують шостий технологічний уклад (біотехнології, 

нанотехнології, фотоніку, штучний інтелект), зокрема, в частині  звільнення від 

сплати мита та податку на додану вартість на сировину, устаткування, 

обладнання, комплектуючі та інші товари, які не  виробляються в Україні. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Дослідження з метою обґрунтування теоретичних положень і практичних 

рекомендацій щодо модернізації механізму стимулювання інноваційної 

діяльності промислових підприємств України дали підстави сформулювати такі 

висновки. 

1. Державна підтримка інноваційної моделі розвитку промисловості 

передбачає наявність стратегічних орієнтирів її розвитку. Для обґрунтування 

таких орієнтирів важливою є стратегічна діагностика потенціалу інноваційного 

розвитку з урахуванням галузевх особливостей промислових видів економічної 
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діяльності. Для здійснення стратегічної діагностики запропоновано методику 

моніторингу потенціалу інноваційного розвитку промислових підприємств. 

Методика передбачає діагностику і вибір стратегії інноваційного розвитку на 

двох рівнях: перший рівень –  групи промислових підприємств, об’єднані за 

розділами Класифікації видів економічної діяльності, другий рівень – 

промислове підприємство. 

2. Моніторинг потенціалу інноваційного розвитку промислових видів 

економічної діяльності  передбачає оцінку їх сукупного потенціалу за такими 

складовими як науково-дослідний, фінансово-економічний, людський та 

екологічний, а також визначення рівня його реалізації в інноваційній сфері за 

трьома напрямами: витрати на інноваційну діяльність, інституційна активність та 

її результати. Для зазначених об’єктів моніторингу розраховано інтегральну 

оцінку з подальшим застосуванням  вербально-числової шкали Харрінгтона. В 

результаті застосування методики моніторингу здійснено позиціонування 

промислових видів економічної діяльності за рівнем потенціалу їх розвитку та 

інноваційно активністю, а також визначено оптимальну інноваційну стратегію 

розвитку. 

3. Запропоновано кластерний підхід до удосконалення систем державної та 

регіональної підтримки розвитку промисловості України Такий підхід 

передбачає стимулювання мережі виробничих підприємства, наукових установ і 

суб'єктів ринкової інфраструктури для розробки і реалізації інноваційних 

проєктів у промисловості. Кластерний підхід дає змогу поєднувати переваги 

спеціалізації,  інтеграції й кооперації у підвищенні конкурентоспроможності 

суб’єктів господарювання в організаційно-економічній системі вищого рівня 

(регіональному, галузевому кластері) за рахунок консолідації ресурсів учасників. 

Ідея кластерної моделі стимулювання розвитку промисловості апробована 

на прикладі проєкту створення українсько-польського промислового кластеру 

«Надбужжя». Метою створення міжрегіонального промислового кластеру 

«Надбужжя» є забезпечення сприятливих умов для інноваційного 

підприємництва у галузі хімічної та нафтохімічної промисловості прикордонних 
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регіонів України та Польщі шляхом спільного використання і розвитку науково-

дослідного, виробничо-технологічного та інфраструктурного потенціалу. 

Основними напрямами діяльності промислових підприємств кластеру 

«Надбужжя» є циркулярна економіка, вуглецева економіка, біотехнології. 

Формою реалізації ідеї інноваційного розвитку промисловості 

прикордонних регіонів може стати підготовка проєктів регіонального розвитку, 

зокрема,  з техніко-економічного обґрунтування будівництва заводів з 

виробництва біогазу, біопластику, виготовлення бензину з низькими викидами 

СО2 за стандартами «Євро 5». Фінансування таких проєктів можливе за рахунок 

коштів Євросоюзу, які спрямовані на розвиток громад і територій в Україні в 

рамках програм секторальної підтримки.  

4. У роботі здійснено моделювання вибору стратегії інноваційного 

розвитку для суб’єктів промисловості  (мікрорівень) на основі індикаторів їх 

інвестиційної привабливості та інноваційного потенціалу. Такий підхід дає змогу 

максимально адаптувати процес ухвалення рішень у невизначених ринкових 

умовах, враховуючи особливості фінансово-економічного стану кожного 

підприємства, регіональні та галузеві умови їх розвитку та 

конкурентоспроможності,  сильні і слабкі сторони в інноваційні активності.   

Матричнний підхід у моделюванні  вибору стратегії інноваційного 

розвитку суб’єкта господарювання апробований для трьох підприємств 

машинобудівної промисловості України – ТзОВ «Сферос-Електрон», ТзОВ  

«LEONI»,  ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів».  Акцентовано, що 

для реалізації запропонованих інноваційних стратегій  на рівні підприємства з 

максимальною підтримкою зі сторони держави та приватних інвесторів важливо, 

по-перше, розмістити інформацію  про індикатори інноваційної активності та 

інвестиційний потенціал на сайті підприємства, по-друге – розробити 

інноваційний проєкт, який реалізує вибрану стратегію у тому числі у рамках 

співпраці з учасниками промислового чи регіонального кластеру або 

інноваційного парку, по-третє – зареєструвати проєкт у Міністерстві освіти і 

науки України, що забезпечує ведення електронної бази даних таких ініціатив.  
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5.Перспективними податковими стимулами в реалізації стратегій 

інноваційного розвитку промислових підприємств можуть бути: 1) звільнення від 

сплати мита та податку на додану вартість на сировину, устаткування, 

обладнання, комплектуючі та інші товари, які не  виробляються в Україні,  для 

підприємств, які застосовують шостий технологічний уклад (біотехнології, 

нанотехнології, фотоніку, штучний інтелект); 2) встановлення річної норми 

прискореної амортизації третьої групи основних засобів для підприємств, що 

реалізують інноваційні проєкти; 3) для інноваційних підприємств – сплата 

земельного податку розміром 50 % чинної ставки оподаткування, зменшення на 

50% податку на додану вартість і податку на прибуток, одержаного від 

виконання інноваційних проєктів (кошти зараховуються на спеціальний рахунок 

платника податків і використовуються виключно на фінансування інноваційної 

діяльності); 4) запровадження дослідницького податкового кредиту для 

підприємств, що не мають статусу інноваційного, але є суб’єктами інноваційної 

активності.  

Основні положення і результати дослідження, сформульовані у третьому 

роздiлi дисертації, опублiковaно у нaукових прaцях aвторa [10; 20; 31; 32; 181; 

205; 206; 229; 231; 240]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації обґрунтовано наукові положення та практичні рекомендації, 

спрямовані на удосконалення економічного механізму стимулювання інноваційної 

діяльності промислових підприємств, щоб підвищити їхній внесок у сталий 

розвиток і конкурентоспроможність економіки України. 

1. На підставі узагальнення наукових підходів до розуміння сутності 

інноваційної діяльності, а також вивчення нормативно-правового забезпечення її 

державного регулювання запропоновано визначення цього поняття як складного 

процесу, який полягає у перетворенні новацій, як правило, у формі нових ідей, в 

інновації з метою забезпечення соціального, економічного, екологічного чи 

іншого суспільного ефекту. Зважаючи на складність оцінювання рівня новизни 

промислової продукції, запропоновано визначати інноваційне підприємство з 

позиції витратного методу, згідно з яким інноваційним є суб’єкт 

господарювання, що, по-перше, має зареєстровані інноваційні проекти і веде 

окремий бухгалтерський облік щодо їх виконання, по-друге, здійснює витрати на 

інноваційну діяльність, які перевищують 70% загальних затрат. Такий підхід 

розширює коло об’єктів економічного стимулювання завдяки врахуванню усіх 

видів і результатів інноваційної активності. 

2. Аргументовано класифікувати нормативно-правове забезпечення з 

питань стимулювання інноваційної діяльності на три групи: 1) акти, які 

регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності; 2) акти, що регулюють 

відносини власне в сфері інноваційної та науково-технічної діяльності; 3) акти, 

які регулюють ширше коло господарських відносин, пов’язаних з інноваційною 

сферою. Такий підхід сприятиме удосконаленню інституційної підтримки 

інноваційної діяльності з урахуванням етапів інноваційного процесу та принципу 

розподілу повноважень в державному регулюванні інноваційної сфери. 

3. Сутністю економічного механізму стимулювання інноваційної 

діяльності є сукупність економічних методів, підходів, інструментів і важелів 

впливу на інноваційну активність суб’єктів промисловості з метою забезпечення 
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її конкурентоспроможності та збільшення внеску у сталий розвиток економіки. У 

роботі запропонована концептуальна модель ЕМСІД, інституційною основою 

якої є інструменти державного регулювання, ринкові стимули та суспільні 

вимоги, а базовими принципами – пріоритетність інтересів національної безпеки, 

підвищення стандартів якості життя, розподіл повноважень в державному 

регулюванні, моніторинг ефективності стимулювання. У дослідженні ЕМСІД 

виокремлено неформальні і формальні інститути стимулювання інноваційної 

діяльності. До неформальних віднесено інститути, які мають непрямий вплив на 

інноваційну активність, а саме, національну самовизначеність, історичний 

досвід, інноваційну культуру, поінформованість суспільства, до формальних – 

інститути прямого впливу, а саме, нормативно-правові акти, інститути державної 

влади.  

4. Обґрунтовано напрями вдосконалення інформаційно-аналітичного 

забезпечення ЕМСІД промислових підприємств України в частині таких завдань: 

1) гармонізація системи показників з Європейським інноваційним табло та 

індикаторами досягнення Цілей сталого розвитку, 2) забезпечення 

представництва малого бізнесу у звітності з питань інновацій, 3) використання 

аналітичних показників, які дають змогу обґрунтувати пріоритети інноваційного 

розвитку промисловості, а також оцінити відповідний суспільний ефект, 4) 

удосконалення методології обліку інноваційної діяльності з використанням 

допоміжного сателітного рахунку. 

5. Оцінка стану інноваційної сфери України відносно світового рівня 

показує, що Україна має освітній та науковий потенціал, здатний продукувати 

наукові ідеї та розробки, проте рівень їх комерціалізації залишається на низькому 

рівні. Як наслідок, Україна відстає за такими критеріями розвитку інноваційної 

сфери як продуктивність праці та фінансове забезпечення інноваційної 

діяльності. Згідно Європейського інноваційного табло людські ресурси – 

найсильніша складова  інновацій для України, яка має високі значення 

індикаторів випускників докторантури, заявок на патенти. Слабкими сторонами 

розвитку інноваційної сфери України є фінансова підтримка інновацій, 
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інноваційна активність суб’єктів малого та середнього бізнесу, а також рівень 

витрат на наукові дослідження та конструкторські розробки.  

6. Проаналізовано дієвість економічного стимулювання інноваційної 

діяльності як об’єкта державного регулювання в Україні. Індикатори 

інноваційної активності суб’єктів промисловості впродовж останніх років 

залишаються на низькому рівні. Частка інноваційної продукції в загальному 

обсязі промислової не перевищує 1,5%. Домінуючими напрямами інноваційної 

діяльності вітчизняних підприємств є придбання машин, обладнання та 

програмного забезпечення, а джерелом їх фінансування – власні кошти 

підприємств. Негативною тенденцією є зменшення обсягів фінансування 

інновацій іноземними інвесторами. 

7. В результаті дослідження процесів функціонування об’єктів  

інноваційної інфраструктури в Україні встановлено, що за показниками їх 

діяльності Україна суттєво відстає від глобальних трендів. Для економічного 

стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури в Україні з урахуванням 

зарубіжного досвіду важливими є такі завдання: 1) відновити частину 

податкових пільг з урахуванням нових умов функціонування інноваційних парків 

і кластерів, 2) збільшити державне фінансування на початкових етапах 

формування об`єктів інноваційної інфраструктури, 3) упорядкувати нормативно-

правове забезпечення щодо їх функціонування. 

8. Акцентовано, що державна підтримка інноваційної моделі розвитку 

промисловості передбачає наявність відповідних стратегічних орієнтирів, 

програм і управлінських рішень. Для їх обґрунтування з урахуванням галузевих 

особливостей промисловості розроблено науково-методичний підхід, що 

забезпечує формування матриці стратегій інноваційного розвитку підприємств за 

видами економічної діяльності. Побудова матриці стратегій базується на 

діагностиці сукупного потенціалу промислових підприємств і рівня його 

реалізації в інноваційній сфері. В результаті застосування методики для кожного 

з промислових видів економічної діяльності в Україні окреслено стратегію 
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інноваційного розвитку, обґрунтовано пропозиції щодо напрямів економічного 

стимулювання її реалізації. 

9. Запропоновано кластерний підхід до удосконалення системи державної 

та регіональної підтримки розвитку промисловості України, який передбачає 

стимулювання мережі підприємств, наукових установ і суб'єктів ринкової 

інфраструктури для розробки і реалізації інноваційних проєктів у промисловості. 

Кластерний підхід дає змогу поєднувати переваги спеціалізації, інтеграції й 

кооперації у підвищенні конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в 

організаційно-економічній системі вищого рівня: регіональному, галузевому 

кластері за рахунок консолідації ресурсів учасників. Ідея кластерної моделі 

реалізована на прикладі обґрунтування доцільності та організаційної схеми 

створення міжрегіонального промислового кластеру «Надбужжя», метою якого є 

забезпечення сприятливих умов для інноваційного підприємництва у сфері 

циркулярної економіки шляхом спільного використання науково-дослідного, 

виробничо-технологічного та інфраструктурного потенціалу прикордонних 

регіонів України та Польщі.  

10. Здійснено моделювання вибору стратегії інноваційного розвитку для 

суб’єктів промисловості, що ґрунтуються на використанні теорії нечітких 

множин в оцінюванні рівня інвестиційної привабливості та інноваційного 

потенціалу підприємств. На основі запропонованого методологічного підходу 

обґрунтовано  стратегічні напрями інноваційного розвитку машинобудівних 

підприємств України, а саме, ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів», 

СП ТзОВ «Сферос-Електрон» та «ЛЕОНІ».  

Аргументовано, що перспективними економічними стимулами в реалізації 

стратегій інноваційного розвитку суб’єктів промисловості можуть бути для:  

1) підприємств, які у виробництві застосовують шостий технологічний уклад – 

звільнення від сплати мита та податку на додану вартість на сировину, 

обладнання, комплектуючі, інші товари, які не виробляються в Україні, 2) 

учасників інноваційних проектів – встановлення норми прискореної амортизації 

для третьої і четвертої груп основних засобів; 3) інноваційних підприємств – 
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сплата земельного податку розміром 50 % чинної ставки оподаткування, 

зменшення на 50% податку на додану вартість і податку на прибуток, 

одержаного від виконання інноваційних проектів;  

4) підприємств. які не мають статусу інноваційного, але є суб’єктами 

інноваційної активності – запровадження дослідницького податкового кредиту.  

Отримані наукові результати і практичні рекомендації сприятимуть 

стимулюванню інноваційної діяльності суб’єктів промисловості України з метою  

підвищення їх конкурентоспроможності та сталого розвитку країни. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Таблиця А.1 

Характеристика державних статистичних спостережень з питань 

інноваційної діяльності 

Характеристика державних 

статистичних спостережень зі 

статистики інноваційної діяльності 

Державні спостереження зі статистики 

інноваційної діяльності 

Промислові підприємства 

Підприємства усіх 

видів економічної 

діяльності 

А  1  2  

Форми, за якими здійснюються 

державні статистичні 

спостереження 

№ 1-інновація (що 2 роки) 

«Обстеження інноваційної 

діяльності промислового 

підприємства»  

№  ІНН  (що 2 роки) 

«Обстеження 

інноваційної 

діяльності 

підприємства»  

Вид державного статистичного спостереження:  

– за ступенем охоплення одиниць Несуцільне основного 

масиву 

Несуцільне вибіркове 

– за часом реєстрації даних Періодичне Періодичне 

Організаційна форма державного 

статистичного спостереження 

Статистична звітність 

Спосіб проведення державного 

статистичного спостереження 

Документальний облік 

Одиниця державного 

статистичного спостереження 

Підприємство 

Респондент державного 

статистичного спостереження 

Юридичні особи та їх 

відокремлені підрозділи, які 

здійснюють промислову 

діяльність незалежно від 

основного виду діяльності 

Юридичні особи, 

основний вид 

економічної діяльності 

яких за КВЕД–2010 

належить до розділів:  

05–09, 10–33, 35, 36–

39, 46, 49–53, 58, 61, 

62, 63, 64–66, 71.  

Органи, що здійснюють державне 

статистичне спостереження 

Держстат,  

Територіальні органи державної статистики  

Місце проведення державного 

статистичного спостереження 

Регіони України: Автономна Республіка Крим, 

області, м.Київ та м.Севастополь 

Національні класифікації, що 

використовуються при проведенні 

дер-жавного статистичного 

спостереження 

КВЕД – Класифікація видів економічної діяльності;  

КОПФГ – Класифікація організаційно-правових форм 

господарю-вання;  

КОАТУУ – Класифікатор об’єктів адміністративно-

територіального устрою України 

КС – Класифікація країн світу 

Джерело: [96] 
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  Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Порівняльна характеристика показників державних статистичних спостережень  

Показники державних статистичних спостережень зі статистики  

інноваційної діяльності 

промислового підприємства підприємства 

Кількість промислових підприємств, що 

займалися інноваційною діяльністю за: 

-видами економічної діяльності; 

- формами господарювання; 

- типом інновацій; 

- чисельністю працівників; 

- видами інновацій. 

Кількість підприємств, що займалися 

інноваційною діяльністю за: 

- видами економічної діяльності; 

- формами господарювання; 

- типом інновацій; 

- чисельністю працівників; 

- видами інновацій; 

- рівень новизни; 

- розмір підприємства; 

- джерело інформації; 

- місце розташування партнерів; 

- вид інноваційних процесів 

Частка промислових підприємств, що були 

задіяні в інноваційній діяльності за: 

-видами економічної діяльності; 

- формами господарювання; 

- типом інновацій; 

- чисельністю працівників; 

- видами інновацій. 

Кількість промислових підприємств із 

технологічними інноваціями з розподілом 

за: 

- видами економічної діяльності; 

- формами господарювання; 

- стан здійснення технологічних процесів; 

- чисельністю працівників; 

- напрями інноваційної діяльності; 

- рівень новизни; 

- розмір підприємства; 

- джерело інформації; 

- місце розташування партнерів; 

- Кількість працівників на інноваційно 

активних підприємствах з розподілом за: 

- видами економічної діяльності; 

- формами господарювання; 

- тип інновацій; 

- чисельністю працівників; 

- розмір підприємства. 

Загальний обсяг витрат на  інновації за: 

-видами економічної діяльності; 

- формами господарювання; 

- типом інновацій; 

- чисельністю працівників; 

- видом інноваційних витрат; 

- джерелами фінансування. 

Загальний обсяг витрат на  інновації за: 

-видами економічної діяльності; 

- формами господарювання; 

- типом інновацій; 

- чисельністю працівників; 

- видом інноваційних витрат; 

- розмір підприємства. 

Кількість промислових підприємств що 

впроваджували інновації за: 

-видами економічної діяльності; 

- формами господарювання; 

- чисельністю працівників; 

- рівнем інноваційності 

Загальний обсяг фінансування інноваційної 

діяльності з розподілом за: 

-видами економічної діяльності; 

- формами господарювання; 

- чисельністю працівників; 

- джерелами фінансування. 



231 

Продовження додатку Б 

Продовження таблиці Б.1 

Порівняльна характеристика показників державних статистичних спостережень  

Показники державних статистичних спостережень зі статистики  

інноваційної діяльності 

промислового підприємства підприємства 

Кількість промислових підприємств що 

впроваджували інновації за: 

-видами економічної діяльності; 

- формами господарювання; 

- чисельністю працівників; 

- рівнем інноваційності; 

- видом інноваційної продукції. 

- 

Кількість підприємств, що реалізували 

інноваційну продукцію: 

- видами економічної діяльності; 

- формами господарювання; 

- чисельністю працівників; 

- рівнем інноваційності; 

- територіальним призначенням. 

Загальний обсяг реалізованої продукції 

інноваційно активними підприємствами за: 

- видами економічної діяльності; 

- формами господарювання; 

- чисельністю працівників; 

- рівнем інноваційності; 

- розмір підприємства. 

 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції: 

- видами економічної діяльності; 

- формами господарювання; 

- чисельністю працівників; 

- рівнем інноваційності; 

- територіальним призначенням. 

 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції 

(відсотки) за: 

- видами економічної діяльності; 

- формами господарювання; 

- чисельністю працівників; 

- рівнем інноваційності; 

- розмір підприємства. 

Кількість промислових підприємств, що 

впроваджували інноваційні процеси: 

- видами економічної діяльності; 

- формами господарювання; 

- чисельністю працівників; 

- вид інноваційних процесів 

Чинники, що перешкоджають інноваційній 

діяльності: 

-цінові; 

-інформаційні; 

- ринкові; 

- інноваційна бездіяльність. 

Кількість впроваджених у виробництво 

нових виробничих процесів: 

- видами економічної діяльності; 

- формами господарювання; 

- чисельністю працівників; 

- вид інноваційних процесів. 

 

Кількість придбаних (переданих) нових 

технологічних, інноваційних процесів: 

- видами економічної діяльності; 

- формами господарювання; 

- чисельністю працівників; 

- формами придбання; 

- територіальним призначенням. 

 

Джерело: побудовано автором за [56; 57] 
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Додаток В  

Таблиця В.1 

Вибірка малих підприємств промисловості Львівської області для «Обстеження 

інноваційної діяльності промислового підприємства» за формою «1-інновація» 

Джерело: сформовано автором 

 

Таблиця В.2 

Характеристики простого випадкового та механічного відбору 

Статистичні характеристики 
Простий випадковий 

відбір 
Механічний відбір 

Середня кількість працівників, 

осіб 33 28 

Гранична похибка, ос 3 3 

Відносна похика,% 9 10 

Граничні межі, осіб. 30-36 25-31 

Джерело: розраховано автором 

 

 

№ Назва підприємсва Кількість працівників 

1 Енергомонтажвентиляція 45 

2 «Віконт» 12 

3 Сапсан 45 

4 Маріте 46 

5 Приватне підприємство»ЛЬВІВТРЕЙДСЕРВІС»  30 

6 Пілмар 20 

7 Лембергміт 40 

8 Діон-Львів ТОВ «Діон» 11 

9 „Енерголіс»                 41 

10 

ПАНДОРА-ЛЬВІВ,  ГІБРАЛТАРСЬКОЇ 

КОМПАНІЇ ”ПАНДОРА ОВЕРСІЗ ЛІМІТЕД 47 

11 Видавництво «Свічадо» 29 

12 

Українсько-німецьке спільне підприємство 

«Інтернешнл Каттер Манюфекчерер ГмбХ 

(ІСМ)» 48 

13 ЕІМО 38 

14 Трикотажна фабрика «Промінь» 50 

15 Аірлайн Текстілтрик А/С 49 

16 

Аланда Плюс Арка Приватного підприємства 

«Аланда» 40 

17 Екокотел 10 

18 Мелан-Львів 20 

19 Дрогобицька фарба 14 

20  «Великоглібовицький деревообробний завод» 33 
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Додаток Г 

 

Таблиця. Г.1 

Класифікація галузей промисловості згідно технологічного рівня 

На основі 3-розрядного рівня NACE На основі 2-значного розряду 

Високотехнологічні галузі 

Виробництво основних фармацевтичних 

препаратівта фармацевтичних препаратів (21); 

Виробництво комп'ютерної, електронної та 

оптичної продукції (26); 

Виробництво повітряних та космічних кораблів та 

пов'язаних з ними машин (30.3) 

Виробництво основних фармацевтичних 

препаратівта фармацевтичних препаратів (21); 

Виробництво комп'ютерної, електронної та 

оптичної продукції (26) 

 

Середньо-високотехнологічні галузі 

Виробництво хімічних речовин та хімічних 

продуктів (20); 

Виробництво зброї та боєприпасів (25.4); 

Виробництво електрообладнання (27); 

Виробництво обробних машин та ін. Обладнання 

(28); 

Виробництво автомобілів, причепів та 

напівпричепів (29); 

Виробництво іншого транспортного обладнання 

(30); 

Виробництво медичних та стоматологічних 

інструментів та інвентарів (32.5) 

Виробництво хімічних речовин та хімічних 

продуктів (20); 

Виробництво електрообладнання (27); 

Виробництво обробних машин та ін. Обладнання 

(28); 

Виробництво автомобілів, причепів та 

напівпричепів (29); 

Виробництво іншого транспортного обладнання 

(30) 

 

Середньо-низькотехнологічні галузі 

Відтворення записаних носіїв (18.2); 

Виробництво коксу та рафінованих 

нафтопродуктів (19); 

Виробництво гумових та пластмасових виробів 

(22); 

Виробництво інших неметалічних мінеральних 

виробів (23); 

Виробництво основних металів (24); 

Виробництво готових металевих виробів, крім 

машин та обладнання (25), крім виробництва зброї 

та боєприпасів (25.4); 

Будівництво кораблів і катерів (30.1); 

Ремонт і монтаж машин та обладнання (33) 

Виробництво коксу та рафінованих 

нафтопродуктів (19); 

Виробництво гумових та пластмасових виробів 

(22); 

Виробництво інших неметалічних мінеральних 

виробів (23); 

Виробництво основних металів (24); 

Виробництво готових металевих виробів, крім 

машин та обладнання (25) 

Ремонт і монтаж машин та обладнання (33) 

Низькотехнологічні галузі промисловості 

Виробництво харчових продуктів (10); 

Виробництво напоїв (11); 

Виробництво тютюнових виробів (12); 

Виробництво текстилю (13); 

Виробництво одягу (14); 

Виробництво шкіри та супутніх виробів (15); 

Виробництво деревини та виробів з дерева та 

пробки, крім меблів; виготовлення виробів з 

соломи та матеріалів для плетіння (16); 

Виробництво паперу та виробів з паперу (17); 

Друк та відтворення записаних носіїв (18), за 

винятком відтворення записаних носіїв (18.2); 

Виробництво меблів (31); 

Інше виробництво (32), Виробництво медичних та 

стоматологічних інструментів та інвентарів (32.5) 

Виробництво харчових продуктів (10); 

Виробництво напоїв (11); 

Виробництво тютюнових виробів (12); 

Виробництво текстилю (13); 

Виробництво одягу (14); 

Виробництво шкіри та супутніх виробів (15); 

Виробництво деревини та виробів з дерева та 

пробки, крім меблів; виготовлення виробів з 

соломи та матеріалів для плетіння (16); 

Виробництво паперу та виробів з паперу (17); 

Друк та відтворення записаних носіїв (18) 

Виробництво меблів (31); 

Інші види виробництва (32) 

 

Джерело: Складено автором за [219]
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Додаток Д 

Таблиця Д 1  

Державна підтримка інноваційних та інвестиційних проєктів 

Інноваційні проєкти Інвестиційні проєкти 

1) повне безвідсоткове кредитування (на умовах інфляційної індексації) пріоритетних проєктів за 

рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету АР Крим та місцевих бюджетів; 

2) часткове (до 50 %) безвідсоткове кредитування (на умовах інфляційної індексації) проєктів за 

рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету АР Крим та місцевих бюджетів за умови 

залучення до фінансування проєкту решти необхідних коштів виконавця проєкту і (або) інших 

суб'єктів інноваційної діяльності; 

3) повна чи часткова компенсація (за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету АР 

Крим та місцевих бюджетів) відсотків, сплачуваних суб'єктами комерційним банкам та іншим 

фінансово-кредитним установам за кредитування проєктів; 

4) надання державних гарантій комерційним банкам, що здійснюють кредитування пріоритетних 

проєктів; 

5) майнове страхування реалізації проєктів відповідно до Закону України "Про страхування". 

Додати такі пільги для інноваційних 

підприємств (запровадити реєстр): 

1) встановлена щорічна двадцятивідсоткова 

норма прискореної амортизації основних 

фондів групи 3 до досягнення балансовою 

вартістю групи нульового значення;  

2) сплата земельного податку за ставкою у 

розмірі 50 відсотків чинної ставки 

оподаткування. 

3) 50 відсотків податку на додану вартість з 

операцій з продажу товарів (виконання робіт, 

надання послуг), пов'язаних з виконанням 

інноваційних проєктів, і 50 відсотків податку на 

прибуток, одержаний від виконання цих 

проєктів, залишалися у розпорядженні платника 

податків, зараховувалися на його спеціальний 

рахунок і використовувалися ним виключно на 

фінансування інноваційної, науково-технічної 

діяльності і розширення власних науково-

технологічних і дослідно-експериментальних 

баз. Таке пільгове оподаткування 

реалізовувалося за умови, що суб'єкт 

інноваційної діяльності є інноваційним 

підприємством про початок реалізації 

інноваційного проєкту у місячний строк мав  

повідомити відповідний орган Державної 

податкової адміністрації, а за всіма 

господарськими операціями, пов'язаними з 

виконанням інноваційного проєкту, мав вести 

окремий бухгалтерський облік. 

3) Необхідні для виконання пріоритетного 

інноваційного проєкту сировина, устаткування, 

обладнання, комплектуючі та інші товари (крім 

підакцизних), які не  виробляються в Україні 

або виробляються, але не відповідають вимогам 

проєкту, під час ввезення в Україну протягом 

терміну дії свідоцтва про держеєстрацію 

проєкту повинні були звільнятися від сплати 

мита та податку на додану вартість. 

1) під час нарахування амортизації основних 

засобів, що використовуються в період 

реалізації інвестиційного проєкту та входять до 

груп 2 і 3, може бути застосовано метод 

прискореного зменшення залишкової вартості; 

2) сума податкових пільг з податку на прибуток 

підприємств, наданих суб'єкту господарювання 

під час реалізації інвестиційних проєктів у 

пріоритетних галузях економіки, не може 

перевищувати обсяг інвестицій, фактично 

здійснених таким суб’єктом господарювання. 

Суб'єкт господарювання подає разом з 

податковою декларацією з податку на прибуток 

інформацію в довільній формі про розмір 

податкових пільг, отриманих у звітних 

періодах; 

3) ведуть окремий податковий облік доходів та 

витрат, пов'язаних з отриманням прибутку від 

реалізації інвестиційних проєктів у 

пріоритетних галузях економіки, що 

звільняються від оподаткування за загальними 

правилами у порядку, визначеному пунктом 

152.11 статті 152 Податкового Кодексу; 

4) якщо протягом двох років з дня схвалення 

інвестиційного проєкту або у наступні роки не 

досягнуто критеріїв, установлених Законом 

України "Про стимулювання інвестиційної 

діяльності у пріоритетних галузях економіки з 

метою створення нових робочих місць", або в 

разі відмови суб'єкта господарювання від 

реалізації інвестиційного проєкту суб'єкт 

господарювання втрачає право на застосування 

правил оподаткування з урахуванням 

особливостей, передбачених цим пунктом, та 

зобов’язаний сплатити податок на прибуток на 

загальних підставах за весь період реалізації 

інвестиційного проєкту. 

 

Джерело: складено автором за [143; 29; 140]
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Бухгалтерський облік витрат на інновації 

Рахунок Назва 

15 Капітальні інвестиції 

152 Придбання (виготовлення) основних засобів 

156 Інновації капітального характеру 

 

Таблиця Е.2 

Рахунки 

Дебет Кредит 

Інноваційні програми, пов’язані із вдосконалення виробничо-технічних характеристик 

продукції, можуть включатись до витрат майбутніх періодів 

39 (витрати майбутніх періодів), 

641(розрахунки за податками) 

63 (розрахунки з постачальниками і 

підрядниками), 68 (розрахунки за іншими 

операціями) 

Базою розподілу цих витрат можуть бути строк корисного використання обладнання та 

новітніх технологій, кількість відпрацьованих машино-годин, кількість випущеної нової 

продукції. 

23 (Виробництво), 91(Загальновиробничі 

витрати) 

39 (витрати майбутніх періодів) 

Деякі великі промислові підприємства мають можливість фінансувати наукові 

дослідження та впроваджувати науково-технічні розробки в виробництво у вигляді 

новоствореного продукту. Для цих цілей  створюється спеціальний підрозділ (науково-

дослідна група, експериментальне виробництво), який впроваджує нові технологічні лінії, 

організаційно-технічні рішення виробничого характеру, інтелектуальні проєкти тощо. 

Облік інноваційних витрат узагальнюється за дебетом відповідного субрахунку рахунка 

23 "Виробництво" в кореспонденції з кредитом рахунків витрат 

23 (Виробництво) 20 (виробничі засоби), 22 (швидкозношуючі 

товари), 66 (розрахунки за виплатами 

працівників, 65 (розрахунки за 

страхування), 68 (розрахунки за іншими 

операціями), 372 (розрахунки з різними 

дебіторами), 13 (знос основних засобів) 

В кінці звітного періоду дані витрати списуються на капітальні 

15 (Капітальні інвестиції) 23, 91 

Після введення інноваційного продукту 

10 (основні засоби), 

 12 (Нематеріальні активи) 

15 

Джерело: складено автором 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Індикатори досягнення Цілей сталого розвитку за розділом 

«Промисловість, інновації, інфраструктура» 

Назва показника 

Цільовий 

орієнтир 

2020 р. 

2015 2016 2017 2018 

Частка доданої вартості за витратами 

виробництва підприємств, які належать до 

високотехнологічного сектору переробної 

промисловості (зокрема, з виробництва 

фармацевтичних продуктів і препаратів; 

комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції; повітряних і космічних 

літальних апаратів, супутнього 

устаткування відповідно до КВЕД), у 

загальній доданій вартості за витратами 

виробництва, % 

 1,9 1,9 1,7  

Частка доданої вартості за витратами 

виробництва підприємств, які належать до 

середньо-високотехнологічного сектору 

переробної промисловості (зокрема, 

виробництва хімічної продукції; 

електричного устаткування; машин та 

устаткування; автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів; інших 

транспортних засобів відповідно до 

КВЕД) у загальній доданій вартості за 

витратами виробництва, % 

7,5 4,7 3,3 3,4  

Частка працівників, зайнятих на 

підприємствах, які належать до високо- та 

середньо- високотехнологічних секторів 

переробної промисловості (зокрема, з 

виробництва фармацевтичних продуктів і 

препаратів; хімічної продукції; 

машинобудування; комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції; 

повітряних і космічних літальних 

апаратів, супутнього устаткування 

відповідно до КВЕД), у загальній 

кількості зайнятих працівників у 

промисловості, % 

26 21,2 21,1 21,5  

Частка витрат на виконання наукових 

досліджень і розробок у ВВП, % 

1,5 0,55 0,48 0,45 0,47 

Частка реалізованої інноваційної 

продукції в обсязі промислової, % 

5 1,4  0,7 0,8 

Рівень охоплення населення інтернет-

послугами, абонентів на 100 жителів 

50 14 39 56 62 

Питома вага дослідників віком до 40 років 

у загальній кількості дослідників 

 36,7 37,1 35,6 33,5 

Джерело:[105]



0 

Додаток К 

Таблиця К.1 

Вихідні показники для складової «Витрати на інновації» у індексі 

«Реалізація потенціалу в інноваційній сфері», 2018 р. 
Вид економічної діяльності Витрати на 

інноваційну діяльність 

у розрахунку на 1-го 

зайнятого,грн 

Частка  власних 

коштів у фінансуванні 

інноваційної 

діяльності,% 
 

Код за 

КВЕД–2010 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів B 4777 92 

Переробна промисловість C 8874 89 

виробництво  харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 10+11+12 4798 90 

текстильне виробництво 13+14+15 1024 79 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництвопаперу та поліграфічна 

діяльність 16+17+18 6352 80 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 19 718 100 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції  20 2005 39 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і  

препаратів 21 24793 96 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої  неметалевої 

мінеральної продукції              22+23 7433 92 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і 

устатковання 24+25 23392 95 

виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції 26 17245 49 

виробництво електричного 

устаткування 27 11048 94 

виробництво машин і устаткування, 

не віднесених до іншихугрруповань 28 9612 98 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів та ін транспортних 

засобів 29+30 6751 69 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і 

устаткування 31+32+33 1895 80 

Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованогоповітря D 645 13 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами E 48 28 

Джерело: складено автором за [110] 



0 

Додаток Л 

Таблиця Л.1 

Вихідні показники для складової «Інституційна активність в 

інноваційній сфері» у індексі «Реалізація потенціалу в інноваційній сфері», 

2018 р. 

Вид економічної діяльності 

Частка п-в., 

що 
впроваджува

ли інновації., 

% 
 

Кількість 

нових 

технологічни
х процесів на 

1 0 
промислових 

підприємств, 

од. 
 

Кількість 
маловідходних, 

ресурсозбері-
гаючих 

технологічних 

процесів на 10 
промислових п-в. 

. 

Кількість 

нових  

інноваційних 
видів 

продукції на 
100 тис 

зайнятих, 

од. 
 

Середньоріч

ний 
коефіцієнт 

зростання 
обсягу 

реалізованої 

інноваційної 
продукції 

(2013-

2018р.) 

Частка 
інноваційної 

продукції у 
реалізовані, 

% 

Вага 0,25 0,15 0,1 0,16 0,14 0,2 
добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 
4,3 33 

 

8 1,44 0,1 
виробництво  харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 

18,3 2 0,9 321 0,97 1 
текстильне виробництво 10,5 1 0,5 223 1,23 1,5 
виготовлення виробів з деревини, 

виробництвопаперу та поліграфічна 
діяльність 

10,2 2 1,5 136 1,04 1,4 
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 

13,0 7 0 0 0,88 0 
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції  22,4 4 1,2 235 0,88 1,3 
виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і  
препаратів 54,1 3 3,3 946 0,98 2,4 
виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої  

неметалевої мінеральної продукції              
11,7 2 1,5 287 1,10 1,3 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 
виробів, крім виробництва машин і 

устатковання 17,0 4 2,7 172 0,89 0,7 
виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції 
33,3 3 2,0 315 1,06 5,8 

виробництво електричного 

устаткування 29,7 4 2,4 396 0,95 3,3 
виробництво машин і устаткування, 
не віднесених до іншихугрруповань 

26,6 5 2,5 663 0,87 2,6 
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів та ін 

транспортних засобів 
31,1 7 3,2 121 0,88 5,2 

виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж машин і 

устаткування 14,5 4 1,1 421 1,16 1,2 
постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованогоповітря 
5,1 1 0,5 6 0,87 0 

водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
3,0 0 0,3 16 0,87 0 

Джерело: складено автором за [110] 

 



0 

Додаток М 

Таблиця М.1 

 

Вихідні показники для складової «Результати інноваційної діяльності» у 

індексі «Реалізація потенціалу в інноваційній сфері», 2018 р.  

 
Вид економічної діяльності Кількість нових 

для ринку 

інноваційних 

видів продукції 

на 100 тис 

зайнятих од 

Частка 

експорту від 

реалізованої 

інноваційної 

продукції, %. 
 

Код за 

КВЕД–2010 

Вага 

 

0,33 0,67 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 0 0 

виробництво  харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 10+11+12 82 7,1 

текстильне виробництво 13+14+15 45 25 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництвопаперу та поліграфічна діяльність 
16+17+18 0 17,8 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 19 0 2 

виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції  20 36 12,3 

виробництво основних фармацевтичних продуктів 

і  препаратів 21 79 3,6 

виробництво гумових і пластмасових виробів, 

іншої  неметалевої мінеральної продукції              
22+23 65 35,3 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 24+25 38 70,4 

виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції 26 114 65,5 

виробництво електричного устаткування 27 185 49,5 

виробництво машин і устаткування, не віднесених 

до інших угрупувань 28 124 37 

виробництво автотранспортних засобів, причепів 

та ін транспортних засобів 
29+30 32 19,9 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і 

монтаж машин і устаткування 31+32+33 169 25,7 

постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованогоповітря D 2 0 

водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами E 0 0 

Джерело: складено автором за [110] 

 

 

 



0 

Додаток Н 

Таблиця. Н.1 

 

Приклад нормування показника «Кількість працівників, зайнятих за 

видами економічної діяльності» 

Вид економічної діяльності 

Код за 

КВЕД–

2010 

Кількість 

працівників, 

тис.ос. 

 

Стандартизований 

показник  

Нормований 

показник 

згідно 

стандартного 

нормального 

розподілу 

Середнє 

 

115 

 

 

 

 

Середньоквадратичне відхилення 

 

82 

 

 

добувна промисловість 
В 195,1 

0,97 0,83 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 10+11+12 
278,6 1,99 0,98 

текстильне виробництво 
13+14+15 

77,6 -0,46 0,32 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 16+17+18 
72,7 -0,52 0,30 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 19 
12,1 -1,26 0,10 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції  20 
55,3 -0,73 0,23 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і  

препаратів 21 
24 -1,11 0,13 

виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої  

неметалевої мінеральної продукції              22+23 
116,1 0,01 0,50 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і 

устатковання 24+25 
189,7 0,90 0,82 

виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції 26 
27,3 -1,07 0,14 

виробництво електричного 

устаткування 27 
48,7 -0,81 0,21 

виробництво машин і 

устаткування, не віднесених до 

інших угрруповань 28 
109,2 -0,07 0,47 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів та ін 

транспортних засобів 29+30 
136,7 0,26 0,60 

виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж машин 

і устаткування 31+32+33 
97,4 -0,22 0,41 

постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря D 
290,7 2,13 0,98 

водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами E 
114,3 -0,01 0,49 

Джерело: розраховано автором за [174] 



0 

Додаток П 

Таблиця П.1 

Нормовані значення показників для складової «Витрати на інновації»  

Вид економічної діяльності Нормовані показники 

Зведений 

нормова-

ний 

показник  

Код за 

КВЕД–

2010 

Витрати на 

інноваційну 

діяльність у 

розрахунку на 

одного 

зайнятого,грн 

Частка  власних 

коштів у 

фінансуванні 

інноваційної 

діяльності,% 

Вага   0,67 0,33  

добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів B 0,35 0,47 0,39 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 10+11+12 0,35 0,36 0,35 

текстильне виробництво 13+14+15 0,19 0,66 0,35 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 16+17+18 0,43 0,64 0,50 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 19 0,18 0,36 0,24 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції  20 0,23 0,97 0,47 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і  

препаратів 21 0,99 0,41 0,80 

виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої  

неметалевої мінеральної продукції              22+23 0,49 0,47 0,48 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і 

устатковання 24+25 0,98 0,43 0,80 

виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції 26 0,90 0,94 0,91 

виробництво електричного 

устаткування 27 0,67 0,44 0,60 

виробництво машин і устаткування, 

не віднесених до інших угрруповань 28 0,60 0,38 0,53 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів та ін транспортних 

засобів 29+30 0,45 0,78 0,56 

виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж машин і 

устаткування 31+32+33 0,23 0,64 0,36 

постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря D 0,18 1,00 0,45 

водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами E 0,16 0,99 0,43 

Джерело: розраховано автором за [110] 



0 

Додаток Р 

Таблиця Р.1 

Нормовані значення показників для індексу «Реалізація потенціалу в 

інноваційній сфері» 

Вид економічноїдіяльності Складові 
Зведений 

індекс 

реалізації 

потенціалу 

в інновацій-

ній сфері 

 

Код за 

КВЕД–

2010 

Витрати на 

інновації.  

Інститу-

ційна 

актив-

ність в 

інновацій-

ній сфері 

Резуль-

тати 

інновацій-

ної 

діяльності 

Вага 

 

0,33 0,50 0,17  

добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів B 0,39 0,38 0,15 0,35 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 

10+11+1

2 0,35 0,39 0,37 0,37 

текстильне виробництво 13+14+1

5 0,35 0,37 0,44 0,37 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 

16+17+1

8 0,50 0,36 0,32 0,40 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 19 0,24 0,31 0,16 0,26 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції  20 0,47 0,46 0,32 0,44 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і  

препаратів 21 0,80 0,76 0,33 0,70 

виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої  

неметалевої мінеральної продукції              22+23 0,48 0,43 0,65 0,48 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 24+25 0,80 0,43 0,77 0,61 

виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції 26 0,91 0,73 0,92 0,82 

виробництво електричного 

устаткування 27 0,60 0,70 0,91 0,70 

виробництво машин і устаткування, 

не віднесених до інших угрупувань 28 0,53 0,70 0,77 0,65 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів та ін 

транспортних засобів 29+30 0,56 0,71 0,40 0,61 

виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж машин і 

устаткування 

31+32+3

3 0,36 0,53 0,68 0,50 

постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря D 0,45 0,15 0,15 0,25 

водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами E 0,43 0,13 0,15 0,24 

Джерело: розраховано автором за [110]



0 

Додаток С 

Таблиця С.1  

Вихідні показники для оцінки науково-дослідного потенціалу індексу 

«Сукупний потенціал розвитку промислових видів діяльності» у 2018 р. 

Вид економічної діяльності 

Код за 

КВЕД–

2010 

Заявки 

на 

винахо-

ди 

Патенти 

на 

винаходи, 

юр.ос. 

Заявки на 

корисні 

моделі, 

юр.ос. 

Патенти 

на 

корисні 

моделі, 

юр.ос. 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів B 1 3 31 28 

Переробна промисловість 
C 30 25 187 190 

виробництво  харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 10+11+12 1 1 10 11 

текстильне виробництво 
13+14+15 0 0 0 0 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництвопаперу та поліграфічна 

діяльність 16+17+18 0 0 3 3 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 19 0 0 0 1 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції  20 3 

 

13 10 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і  

препаратів 21 4 2 22 13 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої  неметалевої 

мінеральної продукції  22+23 0 3 11 16 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і 

устатковання 24+25 4 5 28 18 

виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції 
26 1 1 12 12 

виробництво електричного 

устаткування 27 3 3 5 5 

виробництво машин і устаткування, 

не віднесених до іншихугрруповань 28 7 7 60 80 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів та ін транспортних 

засобів 29+30 4 3 20 18 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і 

устаткування 31+32+33 3 0 3 3 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованогоповітря D 0 0 1 0 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами E 0 3 

 

0 

Джерело: складено автором за [173]



0 

Додаток Т 

Таблиця Т.1 

Вихідні показники для оцінки людського потенціалу індексу «Сукупний 

потенціал розвитку підприємтв промислових видів діяльності» у 2018 р. 

 Вид економічної діяльності 

Код за  

КВЕД–2010 

Кількість 

 працівників,  

тис.осіб 

Середня  

заробітна  

плата, грн 

Відсоток середнього  

рівня ЗП  

у промисловості 

Промисловість 

 

1846,2 9633 100 

добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 
B 195,9 12452 129 

виробництво  харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 
10+11+12 278,6 8338 87 

текстильне виробництво 13+14+15 77,6 6735 70 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництвопаперу та поліграфічна 

діяльність 
16+17+18 72,7 8241 86 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 19 12,1 10966 114 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції 
20 55,3 8796 91 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і  

препаратів 

21 24,0 16754 174 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої  неметалевої 

мінеральної продукції 
22+23 116,1 8667 90 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і 

устатковання 

24+25 189,7 11022 114 

виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції 
26 27,3 10640 110 

виробництво електричного 

устаткування 
27 48,7 8731 91 

виробництво машин і устаткування, не 

віднесених до іншихугрруповань 
28 109,2 8522 88 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів та ін транспортних 

засобів 
29+30 136,7 10008 104 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устаткування 
31+32+33 97,4 9003 93 

постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованогоповітря 
D 290,7 10790 112 

водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
E 114,3 6549 68 

Джерело: складено автором за [174] 

 



0 

Додаток У 

Таблиця У.1  

Вихідні показники для оцінки фінансово-економічного потенціалу індексу 

«Сукупний потенціал розвитку підприємств промислових видів діяльності» 

у 2018 р. 

 Вид економічної діяльності 

Код за 

КВЕД-

2010 

Знос, 

% 

Обсяг реалізован. 

промислової 

продукцїі,тис.грн. 

Рентабельність 

операційної 

діяльності, % 

Витрати на 

гривню  

виробленої 

продукції, грн 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів B 43,1 
306719200 38,1 0,61 

Переробна промисловість C 64,3 1879164323 3,6 0,83 

виробництво  харчових 

продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 10+11+12 48,3 

629241980 4,9 0,80 

текстильне виробництво 13+14+15 51,9 29171093,33 4,4 0,73 

виготовлення виробів з 

деревини, виробництвопаперу 

та поліграфічна діяльність 16+17+18 87,9 

92566750 8,5 0,76 

виробництво коксу та 

продуктів нафтоперероблення 
19 36,8 

97230700 -0,4 0,82 

виробництво хімічних речовин 

і хімічної продукції  20 51,8 
74127284,62 2,8 0,89 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і  

препаратів 21 45,0 

36656820,83 15,4 0,81 

виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої  

неметалевої мінеральної 

продукції 22+23 50,5 

160937092,3 -3,0 0,52 

металургійне виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів, крім 

виробництва машин і 

устатковання 24+25 68,9 

531242557,1 1,7 0,89 

виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної 

продукції 26 57,4 

18015408,62 14,3 0,77 

виробництво електричного 

устаткування 27 54,9 
41899757,58 13,2 0,82 

виробництво машин і 

устаткування, не віднесених до 

інших угрруповань 28 60,5 

71336503,85 6,1 0,85 

виробництво 

автотранспортних засобів, 

причепів та ін транспортних 

засобів 29+30 63,7 

72051663,46 4,4 0,90 

виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 31+32+33 48,4 

59474591,67 5,2 0,73 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованогоповітря D 73,7 

25584400 0,8 0,84 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
E 77,4 

322100000 -7,0 0,97 

Джерело: складено автором за [174] 



0 

Додаток Ф 

Таблиця Ф.1 

Вихідні показники для оцінки екологічного потенціалу індексу 

«Сукупний потенціал розвитку підприємств промислових видів діяльності» 

у 2018 р. 

Вид економічної діяльності 

Код за 

КВЕД–

2010 

Викиди,  

тис.т. 

Питома 

вага 

працівників  

зайнятих зі 

шкідливими 

умовами 

праці, % 

Викиди на 

100000 грн 

обсягу 

реалізованої 

продукції,т 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів B 4337,3 67,9 1,41 

Переробна промисловість C 48760,3 27,8 2,59 

виробництво  харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 10+11+12 2658,9 19,5 0,42 

текстильне виробництво 13+14+15 0,0 11,1 0,00 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництвопаперу та поліграфічна 

діяльність 16+17+18 0,0 23,7 0,00 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 19 3344,3 61,3 3,44 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції  20 0,0 33,4 0,00 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і  

препаратів 21 0,0 19,1 0,00 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої  неметалевої 

мінеральної продукції  22+23 0,0 29,7 0,00 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і 

устатковання 24+25 32243,5 56,3 6,07 

виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції 26 0,0 14,4 0,00 

виробництво електричного 

устаткування 27 0,0 21 0,00 

виробництво машин і устаткування, 

не віднесених до іншихугрруповань 28 0,0 21,9 0,00 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів та ін транспортних 

засобів 29+30 0,0 19,4 0,00 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і 

устаткування 31+32+33 0,0 29,1 0,00 

Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованогоповітря D 69452,8 34,9 271,47 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами E 157,9 35,4 0,05 

Джерело: складено автором за [174] 



0 

Додаток Х 

Таблиця Х.1 

Нормовані значення показників оцінювання науково-дослідного потенціалу 

Вид економічної діяльності 

Нормовані показники для науково-

дослідного потенціалу 

 
Зведений 

показник 

науково-

дослід-

ного 

потен-

ціалу 
 

Код за 

КВЕД

–2010 

Заявки 

на 

винаход

и 

Патен

ти на 

винаход

и, 

юр.ос. 

Заявки 

на 

корис

ні 

моделі

, 

юр.ос. 

Патен

ти на 

корисні 

моделі, 

юр.ос. 

Вага   0,2 0,4 0,1 0,3  

добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів B 0,32 0,68 0,77 0,78 0,65 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 
10+11+

12 0,32 0,30 0,42 0,44 0,36 

текстильне виробництво 13+14+

15 0,17 0,15 0,25 0,24 0,19 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 
16+17+

18 0,17 0,15 0,30 0,29 0,21 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 19 0,17 0,15 0,25 0,25 0,20 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції  20 0,70 0,15 0,47 0,42 0,37 

виробництвоосновнихфармацевтични

хпродуктів і  препаратів 21 0,84 0,49 0,63 0,49 0,57 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої  неметалевої 

мінеральної продукції   22+23 0,17 0,68 0,44 0,55 0,51 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і 

устатковання 24+25 0,84 0,93 0,73 0,59 0,79 

виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції 26 0,32 0,30 0,45 0,47 0,37 

виробництво електричного 

устаткування 27 0,70 0,68 0,33 0,32 0,54 

виробництво машин і устаткування, 

не віднесених до інших угрруповань 28 0,99 0,99 0,98 1,00 0,99 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів та ін транспортних 

засобів 29+30 0,84 0,68 0,60 0,59 0,68 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і 

устаткування 
31+32+

33 0,70 0,15 0,30 0,29 0,32 

постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря D 0,17 0,15 0,27 0,24 0,19 

водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами E 0,17 0,68 0,25 0,24 0,40 

Джерело: розраховано автором за [173] 



0 

Додаток Ц 

Таблиця Ц.1 

Нормовані значення показників оцінювання людського потенціалу 

Вид економічної діяльності 

 

Нормовані показники для 

людського потенціалу 
Зведе-

ний 

показ-

ник люд-

ського 

потен-

ціалу 

 

Код за 

КВЕД–2010 

Кільк 

зайнятих 

тис.осіб 

Відсоток 

середнього 

рівня ЗП у 

промисловос

ті 

Вага   0,33 0,67  

добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів B 0,84 0,90 0,88 

виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 10+11+12 0,98 0,30 0,52 

текстильне виробництво 13+14+15 0,32 0,06 0,15 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 16+17+18 0,30 0,19 0,23 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 
19 0,10 0,85 0,60 

виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції  20 0,23 0,54 0,44 

виробництвоосновнихфармацевтичнихпроду

ктів і  препаратів 
21 0,13 1,00 0,71 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої  неметалевої мінеральної 

продукції  22+23 0,50 0,26 0,34 

металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім 

виробництва машин і устатковання 24+25 0,82 0,75 0,77 

виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції 26 0,14 0,51 0,39 

виробництво електричного устаткування 27 0,21 0,35 0,30 

виробництво машин і устаткування, не 

віднесених до інших угрруповань 28 0,47 0,39 0,42 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів та ін транспортних засобів 

29+30 0,60 0,43 0,49 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт 

і монтаж машин і устаткування 31+32+33 0,41 0,30 0,34 

постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря D 0,98 0,64 0,75 

водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами E 0,49 0,13 0,25 

Джерело: розраховано автором за [174] 



0 

Додаток Ш 

 

Таблиця Ш.1 

Нормовані значення показників оцінювання  фінансово-економічного 

потенціалу 

Вид економічної діяльності 

Нормовані показники для фінансово-

економічного потенціалу 

 
Зведений 

показник 

фінансово-

економіч-

ного 

потенціалу 
 

Код за 
КВЕД

–2010 

Знос 

Обсяг 
реалі-

зован. 

пром 
прод, 

тис.грн. 

Рента-

бельність 

Витрати 

на 1грн. 

реаліз. 
продукції 

Вага   0,3 0,1 0,4 0,2  

добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів B 0,86 0,79 0,96 0,96 0,72 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 

10+11

+12 0,76 0,99 0,58 0,51 0,56 

текстильне виробництво 13+14

+15 0,66 0,24 0,55 0,75 0,44 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 

16+17

+18 0,01 0,35 0,78 0,66 0,35 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 19 0,94 0,36 0,26 0,44 0,42 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції  20 0,67 0,32 0,45 0,21 0,41 

Виробництвоосновнихфармацевтичн

ихпродуктів і  препаратів 21 0,83 0,25 0,97 0,48 0,66 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої  неметалевої 

мінеральної продукції              22+23 0,70 0,50 0,15 1,00 0,32 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 24+25 0,20 0,98 0,38 0,21 0,31 

виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції 26 0,50 0,22 0,95 0,62 0,55 

виробництво електричного 

устаткування 27 0,58 0,26 0,93 0,44 0,57 

виробництво машин і устаткування, 

не віднесених до інших угрупувань 28 0,41 0,31 0,65 0,34 0,41 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів та ін транспортних 

засобів 29+30 0,32 0,31 0,55 0,19 0,35 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і 

устаткування 

31+32

+33 0,75 0,29 0,60 0,75 0,49 

постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря D 0,11 0,23 0,33 0,37 0,19 

водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами E 0,07 0,81 0,05 0,06 0,12 

Джерело: розраховано автором за [174] 



0 

Додаток Щ 

Таблиця Щ.1 

Нормовані значення показників оцінювання екологічного потенціалу 

Вид економічної діяльності 

Нормованів показники для 

«довкілля і безпека» 

 

Зведе

-ний 

показ

-ник  
 

Код за 

КВЕД–

2010 

Викиди,  

тис.т. 

Питома 

вага 

працівни-

ків  

зайнятих 

зі шкідли-

вими 

умовами 

праці, % 

Викиди 

на 

100000 

грн. 

обсягу 

реалізо

-ваної 

продук-

ції, т 

Вага 
 

0,17 0,33 0,5  

добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 0,81 0,50 0,83 0,71 

виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 10+11+12 0,82 0,80 0,82 0,82 

текстильне виробництво 13+14+15 0,84 0,84 0,84 0,84 

виготовлення виробів з деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна діяльність 16+17+18 0,84 0,78 0,84 0,82 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 19 0,82 0,55 0,69 0,71 

виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції  20 0,84 0,73 0,84 0,80 

виробництвоосновнихфармацевтичнихпродукт

ів і  препаратів 21 0,84 0,80 0,84 0,83 

виробництво гумових і пластмасових виробів, 

іншої  неметалевої мінеральної продукції  22+23 0,84 0,75 0,84 0,81 

металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім виробництва 

машин і устатковання 24+25 0,51 0,58 0,50 0,53 

виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції 26 0,84 0,83 0,84 0,84 

виробництво електричного устаткування 27 0,84 0,80 0,84 0,83 

виробництво машин і устаткування, не 

віднесених до інших угрруповань 28 0,84 0,79 0,84 0,82 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів та ін транспортних засобів 29+30 0,84 0,80 0,84 0,83 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і 

монтаж машин і устаткування 31+32+33 0,84 0,75 0,84 0,81 

постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря D 0,50 0,72 0,50 0,57 

водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами E 0,84 0,72 0,84 0,80 

Джерело: розраховано автором за [174] 

 



0 

Додаток Ю 

Таблиця Ю.1 

Нормовані значення складових індексу «Сукупного потенціалу 

розвитку промислових видів діяльності»  

Вид економічноїдіяльності Складові потенціалу 

Зведе-

ний 

індекс 
 

Код за 

КВЕД

–2010 

Науково-

дослідний 

Фінансо-

во-еконо-

мічний 

Люд-

ський 

Еколо-

гічний  

Вага   0,3 0.4 0,1 0,2 

добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів B 0,65 0,72 0,88 0,29 0,64 

виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 

10+11

+12 0,36 0,56 0,52 0,68 0,52 

текстильне виробництво 
13+14

+15 0,19 0,44 0,15 0,76 0,40 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 

16+17

+18 0,21 0,38 0,23 0,66 0,37 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 19 0,20 0,42 0,60 0,31 0,35 

виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції  20 0,37 0,41 0,44 0,56 0,43 

виробництвоосновнихфармацевтичнихпро

дуктів і  препаратів 21 0,57 0,66 0,71 0,71 0,65 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої  неметалевої мінеральної 

продукції              22+23 0,51 0,32 0,34 0,60 0,44 

металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім 

виробництва машин і устатковання 24+25 0,79 0,31 0,77 0,16 0,47 

виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції 26 0,37 0,55 0,39 0,74 0,52 

виробництво електричного устаткування 27 0,54 0,57 0,30 0,69 0,56 

виробництво машин і устаткування, не 

віднесених до інших угрруповань 28 0,99 0,41 0,42 0,68 0,64 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів та ін транспортних засобів 
29+30 0,68 0,35 0,49 0,70 0,53 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устаткування 

31+32

+33 0,32 0,49 0,34 0,61 0,45 

постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря D 0,19 0,19 0,75 0,23 0,25 

водопостачання; каналізація, поводження 

з відходами E 0,40 0,12 0,25 0,54 0,30 

Джерело: розраховано автором за [173; 174] 
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Алгоритм-програма розрахунків згідно моделі у середовищі MathCAD 

 

Узагальнюючий показник інвестиційної привабливості підприємства на ринку 

(X_n) розраховується за формулою: 

 

)(xX_n iij

5

1j
j

n

1i
i  



 

 

де і – вагомість і-го базового показника в згортці; ij(xi) – значення функцій належності j-

го якісного рівня відносно поточного значення і-го базового показника; j – вузлові точки 

стандартного п’ятирівневого нечіткого 01-класифікатора. 

ORIGIN 1: n 12:
s 5: j 1 s..:

i 1 n..: αi

0.126

0.071

0.024

0.100

0.091

0.067

0.124

0.134

0.051

0.038

0.084

0.090

:
βj

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

: δj

0.9

0.7

0.5

0.3

0.1

:

i

αi 1

Значення кожного з показників

СП ТОВ «Сферос -Електрон» x

0.667

2.542

0.738

2.214

5.71

0.129

0.239

0.194

68

1.36

0.339

0.267
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Узагальнюючий показник рівня інноваційного потенціалу підприємства (Y_m) 

розраховується за формулою: 

 

)(yY_m kkj

5

1j
j

m

1k
k  



 

 

де k – вагомість k-го базового показника в згортці; kj(yk) – значення функцій належності 

j-го якісного рівня відносно поточного значення k-го базового показника; j – вузлові 

точки стандартного п’ятирівневого нечіткого 01 -класифікатора. 

ORIGIN 1: m 6:
s 5: j 1 s..:

k 1 m..: αk

0.095

0.167

0.221

0.190

0.137

0.190

:
βj

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

: δj

0.9

0.7

0.5

0.3

0.1

:

k

αk 1

Значення кожного з показників

СП ТОВ «Сферос -Електрон» y

0.247

0.44

0.264

0.195

0.123

0.032





















:

Значення функцій належності лінгвістичної змінної значень рівня кожного із показників

згідно їх п'ятирівневих нечітких 01-класифікаторів

μy

μ211 y1 1,  

μ221 y2 1,  

μ231 y3 1,  

μ241 y4 1,  

μ251 y5 1,  

μ261 y6 1,  

μ212 y1 1,  

μ222 y2 1,  

μ232 y3 1,  

μ242 y4 1,  

μ252 y5 1,  

μ262 y6 1,  

μ213 y1 1,  

μ223 y2 1,  

μ233 y3 1,  

μ243 y4 1,  

μ253 y5 1,  

μ263 y6 1,  

μ214 y1 1,  

μ224 y2 1,  

μ234 y3 1,  

μ244 y4 1,  

μ254 y5 1,  

μ264 y6 1,  

μ215 y1 1,  

μ225 y2 1,  

μ235 y3 1,  

μ245 y4 1,  

μ255 y5 1,  

μ265 y6 1,  
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Джерело: розраховано автором  

 



 

Додаток АА 

Таблиця АА.1 

Фінансово-економічні показники діяльності підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості України та 

Польщі 

Показники 

Firma Oponiarska Debica 

S.A. 

Rafineria Jaslo 

S.A. 

Rafineria Jedlicze 

S.A. 

Krosno 

S.A. 

Stomil Sanok 

S.A. 

НПК 

Галичина 

НПК 

Прикарпаття 

Вид економічної діяльності 

(розділ, клас) 22.11 19.20 19.20 23.13 22.11 19.20 19.20 

Рентабельність 0,06 0,02 0,08 0,02 0,11 0,02 -0,01 

Рівень амортизації 0,10 0,01 0,01 0,05 0,05 0,01 0,06 

Частка операційного прибктку у 

валовому прибутку 0,98 0,17 0,51 0,39 0,39 0,39 0,39 

Частка собівартості продкції 0,89 0,89 0,93 0,73 0,90 0,79 0,78 

Коефіцієнт покриття зобов`язань 

власним капіталом 0,04 1,62 1,19 0,16 0,57 5,39 -18,29 

Коефіцієнт покриття 32,94 3,59 2,49 1,90 1,54 0,86 0,73 

Коефіцієнт ліквідності 20,99 1,30 1,14 1,90 0,79 0,86 0,73 

Рентабельність за операційним 

прибутком 0,06 0,02 0,07 0,04 0,10 0,02 -0,01 

Рентабельність активів 0,06 -0,01 0,06 13,44 0,10 -0,01 0,00 

Рентабельність власного капіталу 0,16 0,05 0,23 0,04 0,19 0,24 0,08 

Джерело: складено автором за [238; 220; 221; 222; 223; 224] 

 

 



 

  

Додаток АБ 

Таблиця АБ.1 

Матриця відстаней кластерного аналізу для підприємств Польщі та України 

  
Firma Oponiarska Debica 

S.A. 
Rafineria Jaslo S.A. 

Rafineria 

Jedlicze S.A. 
Krosno S.A. 

Stomil Sanok 

S.A. 

НПК 

Галичина 

НПК 

Прикарпаття 

Firma Oponiarska Debica 

S.A. 
0,00000 35,44551 36,42719 38,84753 37,34697 38,30575 42,29099 

Rafineria Jaslo S.A. 35,44551 0,00000 1,25650 13,96892 3,04039 4,68032 20,12371 

Rafineria Jedlicze S.A. 36,42719 1,25650 0,00000 13,78270 2,24320 4,51355 19,56602 

Krosno S.A. 38,84753 13,96892 13,78270 0,00000 13,44810 14,80551 23,07107 

Stomil Sanok S.A. 37,34697 3,04039 2,24320 13,44810 0,00000 5,22701 18,97433 

НПК Галичина 38,30575 4,68032 4,51355 14,80551 5,22701 0,00000 23,67742 

НПК Прикарпаття 42,29099 20,12371 19,56602 23,07107 18,97433 23,67742 0,00000 

Means 7,40135 2,80622 2,71853 4,07250 2,71271 2,88768 0,69695 

Std.Dev. 12,47284 6,85297 6,83404 8,30068 7,43923 6,91262 9,32314 

No.Cases 11,00000       

Matrix 3,00000       

Джерело: розраховано автором за [238; 220; 221; 222; 223; 224] 

 

 



 

Додаток АВ 

Таблиця АВ.1 

Підприємства, стартапи, проєкти з виробництва біопластику  

в Україні 

Назва Технологія Контакти 

 

«Біопластик ЛТД» 

- 

дистриб'ютор 

продукції 

канадської компанії 

«Environmental 

Technologies INC» 

(EPI) - оксо-

біорозкладаних 

добавок для 

полімерів 

Серед напрямків діяльності компанії ТОВ 

«Біопластик ЛТД» - постачання добавки до 

поліетилену на основі кисню такі як оксо-

біорозкладна добавка DCP-128 EPI TDPA 1%, чи 

DCP-542 EPI TDPA 2% застосовуються для 

виробництва більшості поліетиленових плівок і 

поліетиленових пакетів терміном розкладання 2-3 

роки; продаж технологічного оснащення для 

виробництва поліетиленової упаковки, монтаж 

верстатів і виробничих ліній, сервісне 

обслуговування і ремонт апаратури, а також 

надання консультацій по розвитку бізнесу в цій 

сфері. Наше обладнання передбачає отримання 

полімерного продукту шляхом екструзії 

(видувки), а так само - багатошарової со-

екструзії. Також ми надаємо нашим клієнтам 

можливість запустити такий технологічний 

процес, як вторинна переробка полімерних 

відходів, забезпечуючи поставку необхідного 

обладнання.  

Україна 49040,  

м. Дніпро 

+38 (056) 747-04-66 

 

office@bioplastic.com.ua 

 

Програма Яна 

Островського – 

виробництво 

біопластику з 

відходів харчових 

продуктів 

На 100 кг готової продукції у харчовій 

промисловості пипадає майже стільки відходів. 

Сировиною для біопластику може стати солома, 

лушпиння, залишки від переробки кукурудзи, або 

буряка. Щоб їх перетворити на біопластик 

потрібна спеціальна біостанція. Коштує така 

приблизно1 млн грн 

 

Стартап  

ВІОС,  

консультант 

проєкту Катерина 

Книщук 

Технологія нанополімеризації, що дозволяє на 

молекулярному рівні зв’язати крохмаль та 

отримати біокомпаунд (або біопластик) з 

високими фізікомеханічними властивостями. Наш 

біополімер на 100% розкладається протягом 

декількох років. Він на 70% складається з 

кукурудзяного крохмалю, 30% – полімолочної 

кислоти і декількох модифікаторів. Команда 

шукає $600 000 на будівництво першого модуля 

продуктивністю 4000 тонн на рік. 

Однак стартапу треба отримати патент та два 

міжнародні сертифікати Поки у технологів є 

лише укладений з польською компанією договір 

наміру придбати 2400 тонн біопластику і тестова 

партія продукції, вироблена в Китаї. 

«Фонд підтримкм 

стартапів»  

+38(044)465-70-35 

 

Компанія 

“Біосфера» 

Пакети виготовляє з біополімеру, що більше ніж 

на 40% складаються з модифікованого крохмалю, 

продуктів переробки тростини. До складу пакетів 

також входять пластики з вуглеводневої 

сировини, яка має здатність повністю 

розкладатися. 

 

49040, м. Дніпро, 

Запорізьке шосе, 37  

38(056) 7943114 

Джерело: складено автором за [179; 193] 

tel:380444657035
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Таблиця АВ.2 

Підприємства Львівської області з виробництва пластикової тари 

та упаковки для харчових продуктів 
 

Назва Напрями діяльності Контакти 

Replast Вироби з пластику: лиття під 

тиском, 3D друк   

 

Львівська область, 

м. Пустомити 

 вул.. Гайдамацька 16 380979456650  

info@replast-ltd.com 

Єврофлекс 

ПП 

Виробництво пакувальних 

матеріалів з пластика для 

харчових продуктів, послуги 

флексографічного друку.  

79019, м. Львів, вул. Жовківська, 22 

(032) 2948897, (032) 2948898, (050) 4300488 

(032) 2948896 

euroflex@euroflex.lviv.ua: 

http://www.euroflex.lviv.ua/ 

Пет-Партнер 

 

Широкий асортимент пет-

преформ, пет-пляшок, 

пластикових кришок і ручок 

для пляшок ЄДРПОУ:  

38066576 

Львівська область, 

Яворівський район, 

 смт.Івано-Франкове, 

 вул.Залізнична, 1 

(067) 6706245 

https://pet-partner.com.ua/ 

СП 

«Личаківсь-

кий Лев» 

 

Пластикові префоми і пляшки 

 

Львів, вул. Кульпарківська 108 

(032) 2400905 

(032) 2419341 

2400905@gmail.com 

http://www.prosewing.com.ua/ 

Карпатські 

мінеральні 

води 

Виробництво мінеральної води 

Пластикові пляшки 

80743 Львовская обл, Золочевский р-н, 

с. Струтин: 

+38 (03265) 56915 

Інтер Пак, 

Торговий 

Дім, ТОВ 

Високоякісна пластикову тару 

для упаковки, заморозки, 

транспортування і зберігання 

харчових продуктів, продукції 

хімічної та лакофарбової 

промисловості, 

79035, м. Львів, 

 вул. Бузкова, 2 

(067) 3261101 

(050) 3529253 

lviv@tara.ua: 

http://www.tara.ua/ 

Галка, 

Торговий дім 

Тара і пакувальні матеріали: 

кришки пластикові, кришки 

металеві easy-open, харчова 

плівка. Дистрибуція кави та 

чаю, цикорію. 

79039, м. Львів, 

 вул. Юнаківа, 10 

(032) 2450487: 

info@tradehouse.lviv.ua 

http://tradehouse.lviv.ua/ 

Киперпак, 

ТОВ 

Тара виробнича універсальна 

(призначена для 

транспортування та зберігання 

харчової продукції) 

 

79026, м. Львів, 

 вул. Козельницька, 1а 

79049, м. Львів, а/с 10541 

(032) 2421366 

(050) 3704057, (067) 6725325: 

k2421366@gmail.com 

http://www.keeperplast.com.ua/ 

Компанія 

A&Z 

PACKAGING 

Виробляємо коробки з картону і 

пластику, вироби з твердих 

плівок і ПЕТ, коррекси і інші 

вироби з твердих плівок і ПЕТ.  

79031, м. Львів, вул. Стрийська, 202 

(032) 2949701 

info.az.packaging@gmail.com 

https://az-packaging.com.ua/ 

ЛІОЛ, ТОВ Упаковка для продуктів 

харчування, різновиду 

молочних виробів. 

79005, м. Львів, вул. Фредра, 4а 

(032) 2971337 

(032) 2971327 

liol2012@ukr.net 

tel:+380322948897
tel:+380322948898
tel:+380504300488
tel:+380322948896
mailto:euroflex@euroflex.lviv.ua
http://www.euroflex.lviv.ua/
tel:+380676706245
tel:+380676706245
https://pet-partner.com.ua/
tel:+380322400905
tel:+380322419341
mailto:2400905@gmail.com
http://www.prosewing.com.ua/
tel:+380673261101
tel:+380503529253
mailto:lviv@tara.ua
http://www.tara.ua/
tel:+380322450487
mailto:info@tradehouse.lviv.ua
http://tradehouse.lviv.ua/
tel:+380322421366
tel:+380503704057
tel:+380676725325
mailto:k2421366@gmail.com
http://www.keeperplast.com.ua/
tel:+380322949701
mailto:info.az.packaging@gmail.com
https://az-packaging.com.ua/
tel:+380322971337
tel:+380322971327
mailto:liol2012@ukr.net


 

  

Продовження додатку АВ 

Продовження таблиці АВ.2 

Назва Напрями діяльності Контакти 

ЛАКМА, 

УРСП, ПРАТ 

Виробництво: гвинтові 

двоконтурні пробки (KEF) з 

підвищеною герметичністю для 

28мм ПЕТ-пляшок (для 

мінеральної води, газованих 

напоїв, пива); вироби з 

термопластичних полімерів. 

79031, м. Львів, 

(032) 2593321, (032) 2949708, (032) 2593324 

lacma@lacma.net , lacma.sales@gmail.com 

http://www.lacma.net/ 

 

ПІІ ТзОВ 

«Аква-Еко» 

Виробництво мінеральної води 

Пластикові пляшки 

82200, Львівська обл., м. Трускавець, вул. 

Мазепи, 29 

(03247)66031, info@truskavetska.ua, 

https://truskavetska.ua/ 

 

ПАТ «МЗМВ 

«Оскар» 

Виробництво мінеральної води 

Пластикові пляшки 

82482 Львівська, Моршин, Геологів вул. 12А, 

вулиця Данила Галицького, 12А 
03260 62288 

 

ЛЕОПАК  фольга алюмінієва харчова, 

папір для випікання, плівка 

харчова для упаковки; • Пакети 

і мішки для сміття • Упаковка 

79056, м. Львів, вул. Польова, 55 

(093) 3110909 

leopack.info@gmail.com 

 

Росанпак, 

СП, ТОВ 

Пластикова упаковка (PS, OPS, 

PP, PET). Друк на упаковці. 

Нанесення рельєфного 

логотипу. Розробка 

індивідуальних форм. 

81130, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. 

Сокільники, вул. Львівська бічна, 3 

(032) 2949595, (032) 2949594 

(032) 2949593 

marketing@rosanpak.com 

http://www.rosanpak.com/ 

Софія, ТОВ Тара пластикова для упаковки, 

транспортування и зберігання 

харчових продуктів. 

Контейнери для харчових 

продуктів 

82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. 

Добривлянська, 72 

(095) 8038287 

sophiya_strij@ukr.net 

https://sites.google.com/site/strijtara/ 

Сторпласт, 

ТОВ 

- виробництво та реалізація 

поліетиленової та 

поліпропіленової тари; 

- переробка непридатної 

поліетиленової тари та відходів 

пластмас. 

80562, Львівська обл., Буський р-н, с. 

Сторонибаби, вул. Заводська, 1 

(067) 2759726, (050) 3173693 

storplast@ukr.net 

 

Укрпакет,  

Виробництво 

упаковки 

Виробництво та продаж 

пластикових пакетів та 

упаковки. Одноразовий посуд. 

79007, м. Львів,  

вул. Балабана, 26 

(096) 5486206 

https://ukrpaket.com.ua/ 

ЯДРО, ТОВ Посуд одноразовий, 

поліетиленові пакети, мішки 

9071, м. Львів, вул. Щирецька, 7 

(032) 2953131, (032) 2951888,  

jadro.lv@gmail.com 

http://www.jadro.com.ua/ 

 
Джерело: складено автором за [188] 

tel:+380322593321
tel:+380322949708
tel:+380322593324
mailto:lacma@lacma.net
mailto:lacma.sales@gmail.com
http://www.lacma.net/
mailto:(03247)66031
mailto:info@truskavetska.ua
https://truskavetska.ua/
https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%90%D0%A2+%C2%AB%D0%9C%D0%97%D0%9C%D0%92+%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%C2%BB&rlz=1C1WPZB_enUA727UA727&oq=%D0%9F%D0%90%D0%A2+%C2%AB%D0%9C%D0%97%D0%9C%D0%92+%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%C2%BB&aqs=chrome..69i57j0.3811j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
tel:+380933110909
mailto:leopack.info@gmail.com
tel:+380322949595
tel:+380322949594
tel:+380322949593
mailto:marketing@rosanpak.com
http://www.rosanpak.com/
tel:+380958038287
mailto:sophiya_strij@ukr.net
https://sites.google.com/site/strijtara/
tel:+380672759726
tel:+380503173693
mailto:storplast@ukr.net
tel:+380965486206
https://ukrpaket.com.ua/
tel:+380322953131
tel:+380322951888
mailto:jadro.lv@gmail.com
http://www.jadro.com.ua/


 

  

 

Продовження додатку АВ 

Таблиця АВ.3 

Фермеські господарства та насіневі пункти 

Назва Площа під кукурудзу, більше 

1000 га  

Контакти 

ПП "Західний Буг" 

1739,6  80250, Львівська область, 

Радехівський район, село 

Павлів,проспект Юності, буд. 

39 

Приватне підприємство 

«Ротен» 

1194,2  79040, Львівська обл., місто 

Львів, Залізничний район, 

ВУЛИЦЯ ГОРОДОЦЬКА, 

будинок 359 

ТОВ "КПК-Агроінвест " 

1364  81740, Львівська обл., 

Жидачівський район, селище 

міського типу Гніздичів, 

ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, 

будинок 1 

ТОВ «Мрія Фармінг Поділля» 

3649 32047, Хмельницька обл., 

Городоцький район, село 

Кремінна, ВУЛИЦЯ 

ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 7 

ТОВ «Агрохолдінг 2012» 

1532 32000, Хмельницька обл., 

Городоцький район, місто 

Городок, ПРОВУЛОК 

ВАНАГСА КСЬОНДЗА, 

будинок 17 

Насінєвий завод BAYER 

Є найбільшим підприємством 

такого типу в Україні та одним 

із найбільших у Європі. На 

заводі працюють близько 100 

постійних і 250 сезонних 

працівників для виробництва, 

зберігання та вчасної 

дистрибуції до 875 тис. 

посівних одиниць насіння 

кукурудзи DEKALB щорічно 

для близько 2,5 тисяч клієнтів 

компанії в Україні. 

Житомирська обл., 

Попільнянський район,  

село Почуйки 

Джерело: складено автором за [197] 



 

  

Додоток АГ 
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Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Kvak S. A. Polish-Ukrainian industrial parks-corridors. Socio-Economic 
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2. Квак С. А., Сорочак О. З. Матрична модель вибору інноваційно-
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колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука. 

Чернігів : ЧНТУ, 2018 р. 500 с. C. 237–255 – 0,75 д.а. (Особистий внесок Квак 
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2020. Czech Republic. P. 175-183. – 0,5 д. а. (Особистий внесок Квак С.А. – 0,2 

д.а економіко-статистичне обґрунтування спеціалізованих секторів 

міжрегіонального промислового кластеру «Нажбужжя»).  

4. Квак С. А. Передумови та особливості успішного функціонування 

економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності 

машинобудівної промисловості України. Наукові записки ЛУБП. 2018. Вип. 19. 

С. 69–76. – 0,73 д.а. 

5. Квак С. А. Пріоритетні галузі інноваційної діяльності промислових 

підприємств України. Наукові записки ЛУБП. 2011. Вип. 6. С. 51–57. – 0,3 д.а. 

6. Шимко С. А. (Квак С. А.). Моніторинг інноваційного потенціалу в 

Україні. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Моніторинг 

соціально-економічного розвитку регіону: методологічні підходи. 2005. 

Вип. 3 (53). С. 306–316. – 0,5 д. а. 

7. Шимко С. А., Вільчинська О. М. Оцінка інноваційної активності 

підприємств Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2006. Вип. 

36. С. 587–589. – 0,2 д. а. (Особистий внесок Квак (Шимко) С.А. – 0,12 д.а, 



 

  

обґрунтувано систему показників для оцінки рівня інноваційного потенціалу 

підприємств). 

8. Шимко С. А., Васьків С. Ф. Концепція моніторингу стратегії розвитку 
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стратегії розвитку регіону). 

9. Шимко С., Бакуш Г. Статистичний моніторинг стратегії розвитку 
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(Особистий внесок Квак (Шимко) С.А. – 0,12 д.а, де здійснено моніторингу 
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10. Шимко С. А. Сателітний рахунок досліджень і розробок: проблеми 

побудови і розрахунку показників. Вісник Львівського університету. Серія 

економічна. 2009. Вип. 42. С. 291–297. – 0,3 д. а.  

11. Шимко С., Бакуш Г. Інноваційна стратегія регіону у контексті його 

соціально-економічного розвитку. Вісник Львівського університету. Серія 

економічна. 2009. Вип. 39. С. 570–579. – 0,5 д. а. (Особистий внесок 

Квак (Шимко) С.А. – 0,3 д.а. де обґрунтувано індикатори моніторингу реалізації 
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12. Гринькевич О. С., Квак С. А. Аналіз інноваційної діяльності 
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(Особистий внесок Квак С.А. – 0,25 д.а., де проаналізовано позиції України у 
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14. Гринькевич О. С., Квак С. А. Моніторинг і стратегічна діагностика 

інноваційного розвитку промислових видів економічної діяльності в Україні. 

Ефективна економіка. 2020. № 3. С. 1–7 – 0,3 д. а. (Особистий внесок Квак 
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підприємств в інноваційній сфері).  
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