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Введення. Сьогодні склалась непроста ситуація щодо розробки та 

впровадження інновацій на українських підприємствах. Інноваційні проце-
си дуже слабо стимулюються органами управління. Це викликає таку ситу-
ацію, коли українські підприємства не готові до прогресивного розвитку за 
рахунок впровадження нових технологій та розробок: більша їх частина ро-
звивається екстенсивним шляхом, що в еру інформаційних технологій є 
вкрай неефективним. 

Аналіз наукової думки стосовно особливостей інноваційних процесів 
та їх значимості для ефективного функціонування вітчизняних підприємств 
показав, що питання, пов’язані з цією тематикою, достатньо теоретично 
розроблені, а проблеми, які виникають на кожному з етапів їх налаго-
дження, чітко визначені, зокрема в працях Медведкіна Т.С.,Череп А.В., Ва-
сильєва С.І., Сидорчук І.П. та інших [1–3]. 

Але, не зважаючи на такий стан розробки питання та зазначення його 
актуальності, практики вказують на реально низький темп покращення си-
туації. Наприклад, інженер-проектувальник 1-ої категорії ТОВ НВП «Систе-
мавтоматика» Крикуненко Д.О. підкреслює [4, С. 47], що «сучасні компанії 
ведуть свою діяльність у надзвичайно складних умовах: зниження попиту 
на продукцію, високий рівень конкуренції, позики під високі відсоткові 
ставки. Це означає, що кожне підприємство, яке прагне залишатися стабі-
льним, повинно стати новатором, але про творчу працю персоналу та сти-
мулювання інноваційної діяльності керівники компаній не думають і нама-
гаються врятувати власні прибутки за допомогою зменшення непрямих ви-
трат. Зміни в управлінні на більш авторитарні варіанти стали частиною но-
вих корпоративних бізнес-правил». 

Мета роботи. Метою дослідження є збір та групування інформації 
щодо стану інноваційної діяльності в Україні для її аналізу й усвідомлення 
шляхів подальшого прогресивного розвитку та поступової організації від-
повідних дій. 
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Матеріал і результати досліджень. Для об’єктивної оцінки розвине-
ності інноваційних процесів в країні світова спільнота використовує Глоба-
льний інноваційний індекс. Це узагальнений показник вимірювання рівня 
інновацій в країні, розроблений Бостонською консалтинговою групою, На-
ціональною асоціацією виробників та Інститутом Виробництва [5]. Цей по-
казник враховує загальні інноваційні витрати (розглядається фіскальна по-
літика держави, політика щодо освіти та інноваційної інфраструктури) та 
інноваційну ефективність (враховується кількість патентів, передача техно-
логій, ефективність підприємницької діяльності, продуктивність праці, еко-
номічний зріст та ін.). 

За результатами оцінки Глобального інноваційного індексу у 2012 році 
Україна посіла 64 місце, поряд з Панамою та Єгиптом. Для порівняння: Ро-
сія – 49 місце, Великобританія – 15, США – 8. На першому місці – Сінгапур. 
Слід підкреслити, що оцінки вище України отримані не тільки визнано роз-
винутими країнами західної Європи та Сходу (наприклад, Корею, Японією, 
КНР, тощо), але й переважно острівними державами, що експортують наф-
ту, з населенням не більше двох мільйонів (Тринідад і Тобаго, Бахрейн, Ка-
тар, Маврикій, Кувейт)[5]. 

Розглянувши проблемне зовнішнє становище інноваційної складової 
економіки країни на світовій арені, перейдемо до внутрішнього огляду. 
Державна служба статистики звітує, що питома вага інноваційної продукції 
в обсязі реалізованої промислової падає майже у 2 рази за 10 років, з 7% у 
2002 р. до 3.3 у 2012 р. [5]. 

Також не збільшувалась питома вага підприємств, що займалися роз-
робкою інновацій в Україні (18% у 2000 р. проти 17.3% у 2012 р.) та впрова-
джували їх у свою діяльність (14.8% у 2000 р. проти 13.6% у 2012 р.) [4,7,8]. 
Загальний стан динаміки щодо використання інноваційної діяльності в 
Україні у 2000 – 2012 рр. показано у табл. 1. 

Як бачимо з даних табл. 1, за цей період спостерігається повільне зро-
стання кількості впроваджених технологічних процесів, частка ресурсозбе-
рігаючих та маловідходних технологій з кожним роком падає, щорічно за-
гострюючи питання та збільшуючи ризики неможливості оновлення конку-
рентоспроможного стану підприємств реального сектору економіки. Це, на 
наш погляд, зумовлене недостатнім державним фінансуванням інновацій-
ного розвитку вітчизняних підприємств, недосконалою та погано налашто-
ваною на інноваційну стратегію діяльності підприємств законодавчою ба-
зою, загальним кризовим станом країни та пригніченням середнього та 
малого бізнесу. Все це важливі фактори, що спричинили сучасну застійну 
ситуацію в інноваційному оновленні підприємництва в Україні. 
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Таблиця 1 – Динаміка використання інноваційної діяльності в Україні у 

2000 – 2012 рр.[5] 
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2000 18 14,8 1403 430 15323 631 
2001 16,5 14,3 1421 469 19484 610 6,8 
2002 18 14,6 1142 430 22847 520 7 
2003 15,1 11,5 1482 606 7416 710 5,6 
2004 13,7 10 1727 645 3978 769 5,8 
2005 11,9 8,2 1808 690 3152 657 6,5 
2006 11,2 10 1145 424 2408 786 6,7 
2007 14,2 11,5 1419 634 2526 881 6,7 
2008 13 10,8 1647 680 2446 758 5,9 
2009 12,8 10,7 1893 753 2685 641 4,8 
2010 13,8 11,5 2043 479 2408 663 3,8 
2011 16,2 12,8 2510 517 3238 897 3,8 
2012 17,4 13,6 2188 554 3403 942 3,3 

 
На відміну від вітчизняного стану щодо інновацій, країн із розвиненою 

економікою вже давно застосовують розумну прогресивну політику щодо 
інноваційного прогресу, його стимулювання та заохочення. Застосування 
податкових пільг, фактичне зниження видатків від 3-8% до 45-50% через 
скасування або зменшення деяких видів податків та соціальних виплат пі-
дприємством державі формують цілісну інноваційну державну політику. За 
допомогою неї суттєві витрати підприємства на розвиток та впровадження 
своїх інновацій компенсуються меншим обсягом витрат на податки та соці-
альні виплати [8]. Нажаль, в Україні така практика мало того, що широко не 
використовується, так і замість того, щоб стимулювати розвиток, додатко-
вий тиск придушує більшість підприємницький та наукових ініціатив. Пере-
важають дотаційні програми, пролоббійовані зацікавленими у парламенті 
олігархичними групами. Крім того, 16 технопарків, що створені в Україні, не 
можуть працювати повноцінно під тягарем законів і податків. Вважаємо за 
доцільне реформувати законодавчу базу шляхом адаптування аналогічних 
законів інших, більш розвинутих країн, але з найбільш схожими умовами 
роботи підприємництва.  
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Маючи велику кількість різноманітних природних ресурсів, починаю-
чи з родючої землі і закінчуючи металами, Україна може розвиватися в бік 
високотехнологічної економіки, заснованої, наприклад, на експорті еколо-
гічно чистих натуральних продуктів, для чого є всі передумови. Достатні ін-
вестиції в аграрний сектор та розумно сформована політика щодо іннова-
ційного сектору, на нашу думку, зможуть сприяти уже швидкої окупності, 
тому що вирощування екологічно чистої продукції стимулюватиме експорт 
та підвищуватиме конкурентоспроможність вітчизняної сільгосппродукції 
на ринках Євроспілки. Такий напрям, що необачно не розвивається, зміг би 
стати початком активного просування вітчизняного продукту на міжнарод-
ні ринки, як це сталося, наприклад, із В’єтнамом.  

Висновки. Отже, в ході дослідження було проаналізовано становище 
України серед інших країн світу щодо формування інноваційної політики, 
необхідні кроки щодо її ефективного впровадження в діяльність вітчизня-
них підприємств, а також внутрішні передумови розвитку інновацій. У яко-
сті прикладу запропонований можливий шлях в покращенні інноваційного 
стану економіки – вирощування та реалізація екологічно чистої сільгоспп-
родукції, орієнтованої на експорт. 

Вважаємо, що подальшим кроком повинна стати розробка дієвого 
механізму усунення протиріч між теоретичними та практичними підхода-
ми в процесі впровадження інноваційних розробок в діяльність вітчизня-
них підприємств. 
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температуры воздуха. 
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Abstract.  This article discusses the phenomenon of false correlations as an example 
of changes in value of diesel fuel and the air temperature at a certain time.  Browsing the 
dependence of the cost of a liter of fuel to air temperature in the period from January 28 to 
February 10, 2014. The calculations revealed a statistical relationship between the cost of 
fuel and air temperature. 
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