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Сьогодні тема інноваційних перетворень соціально-економічних систем є 

досить актуальної. Технології змінюються кожного дня: ринок пропонує все 
нові і нові досягнення науково-технічного прогресу. Нашу дійсність  
неможливо уявити без інновацій. Питання тільки одне: чи спроможна 
економіка України бути не тільки споживачем зарубіжних інновацій – 
досягнень інноваційних систем інших країн, а й сама створити й забезпечити 
ефективне функціонування механізму інноваційного розвитку країни. 
економічної системи.  

Провідну роль в процесі інноваційних перетворень соціально- 
економічної системи займає держава. Стратегією інноваційного розвитку 
України на 2010–2020 роки визначено механізми реалізації нової державної 
інноваційно-інвестиційної політики стосовно здійснення узгоджених змін в усіх 
ланках національної інноваційної системи, спрямованих на кардинальне 
зростання її впливу на економічний і соціальний розвиток країни [2].  
Стрижнем інноваційних перетворень є промисловий комплекс України, як 
матеріальний базис, що здатен перетворити нематеріальні інноваційні активи 
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на інноваційну техніку та технологію, і як результат, стати продуцентом 
інноваційного продукту для задоволення потреб суспільства. 

Основним джерелом аналізу інноваційної активності промислового 
комплексу України є данні Держкомстату [1]. Статистика інноваційної сфери 
демонструє позитивну динаміку (рис. 1). Але, не дивлячись на те, що загальна 
кількість інноваційно активних підприємств зростає, їх доля залишається 
низькою в загальному обсязі промислових підприємств – 16,2%. 
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Рис. 1 Інноваційна активність підприємств у 2005-2011 р.р. 

 
Середній вік високих технологій, що використовувалися підприємствами 

та організаціями України складає 5,3 року. Найстаріші технології 
використовувалися в організаціях, що виконують дослідження і розробки – 5,9 і 
38,7% [1]. 

Проведений аналіз свідчить про необхідність інтенсифікації процесів 
інноваційного оновлення промислового комплексу Украйни. Проте, об’єктивна 
економічна реальність виявляє цілу низку причин, так званих факторів 
стримування інноваційного оновлення. Чи ненайсуттєвішим з яких є 
фінансовий чинник. Дані статистики вказують на зростання розміру держаного 
фінансування інноваційної сфери – у 2012 р. в порівнянні з 2000 р.  розмір 
державного фінансування збільшився у 29 разів, проте його доля в загальному 
обсязі інвестицій інноваційної сфери складає лише 2 %. Основним джерелом 
інвестиційних ресурсів інноваційного розвитку ПКУ (промислового комплексу 
України) є власні кошти підприємств, доля яких складає 69% в загальному 
обсязі інвестицій інноваційної діяльності [1]. 

Таким чином, проведений аналіз вказує на позитивні зміни у векторі 
інноваційного розвитку вітчизняного промислового комплексу. Перш за все, 
Держава у Стратегії інноваційного розвитку не тільки декларує стратегічні цілі, 
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а й надає реальне фінансове підґрунтя. Проте, як вказують аналітичні дані, – 
головним інвестором інноваційного розвитку залишаються інноваційно-активні 
підприємства, частка яких в ПКУ зростає незначними темпами. 
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