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На мою думку, Ярема Вишневецький зробив значний внесок в історію 

як України, так і Польщі. Він належить до нечисленних особистостей, які 

зуміли вплинути на перебіг історичних подій. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Сучасне суспільство являє собою динамічну структуру з розвиненою 

регульованою економікою, найважливішим елементом якої виступає 

підприємництво. Підприємницька діяльність є потужним двигуном 

економічного і соціального розвитку.  

Пошук і впровадження нових технологій, нових видів продукції з 

покращеними споживчими характеристиками, постановка і рішення 

нестандартних завдань господарського розвитку забезпечуються за 

допомогою реалізації таких функцій підприємництва, як інноваційність, 

творчість, новаторство і готовність до ризику. Саме зародження і розробка 

інновації, її втілення, реалізація та використання так само є об’єктом 

підприємницької діяльності [3, с. 63].  

 Відповідно до  статті 1 Закону України «Про інноваційну 

діяльність» [1] інноваційне підприємство – це підприємство, що розробляє, 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/vtracheni-mozhlivosti-0
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/vtracheni-mozhlivosti-0
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виробляє і реалізує інноваційні продукти і продукцію чи послуги,  обсяг 

яких у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу 

продукції і послуг. 

 Так, за статистичними даними таблиці 1, кількість підприємств, які 

займалися інноваційною діяльністю, у 2016 році становила 834 одиниці, 

що становить 18,9 % від загальної кількості промислових підприємств в 

Україні. Даний показник характеризує позитивну тенденцію зростання 

чисельності промислових підприємств, які упроваджують інновації у 

виробництво, порівняно із 2015 роком. Залежно від напрямів проведених 

інновацій найбільшу питому вагу за аналізований період займають 

промислові підприємства, які витрачали кошти на придбання машин, 

обладнання та програмного забезпечення (9,8 % у 2015 р. та 13,3 % у 

2016 р. відповідно). 

Таблиця 1 

Інноваційна діяльність промислових підприємств за напрямами 

проведених інновацій* 
 2015 2016 

усього у відсотках до 

загальної 

кількості  

промислових 

підприємств 

усього у відсотках до 

загальної 

кількості  

промислових 

підприємств 

Кількість підприємств, що займались 

інноваційною діяльністю 
824 17,3 834 18,9 

у тому числі витрачали кошти на     

внутрішні НДР 151 3,2 232 5,2 

зовнішні НДР 70 1,5 103 2,3 

придбання машин, обладнання та      

програмного забезпечення 467 9,8 590 13,3 

придбання інших зовнішніх знань 32 0,7 74 1,7 

інші 210 4,4 368 8,3 

* Джерело: розроблено автором за даними [2]. 

На розвиток інноваційного підприємництва в Україні впливає низка 

чинників. Зокрема, це недостатній рівень ефективності державної 

підтримки суб’єктів середнього та малого бізнесу; слабка законодавча 

база, що регулює діяльність бізнесу; проблеми доступності формального і 

неформального фінансування і доступності науково-дослідних розробок 

для малих підприємств; несприятливий соціально-політичний клімат в 

країні; низька якість культури підприємництва [4, с. 25]. 

Тому основними завданнями для вирішення проблеми розвитку 

інноваційного підприємництва є: подолання відриву науки від економічної 

практики; визначення пріоритетів розвитку держави; конкретизація 

переліку сфер діяльності пріоритетного розвитку; створення механізмів 
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оцінки ефективності державних науково-технічних програм; формування 

стабільної законодавчої бази для розвитку інноваційного підприємництва; 

фінансування державою або надання пільг організаціям, які займаються 

науково-технічними розробками [5, c. 225]. 

Інноваційна модель розвитку України привертає дедалі більшу увагу 

науковців, політиків, представників бізнесу. Інноваційні процеси 

відіграють в сучасній економіці надзвичайно важливу роль, а визначення 

та врахування їх особливостей є неодмінною умовою забезпечення 

ефективності економічної стратегії держави. Лише на цьому шляху 

національна економіка може зайняти гідне місце в світовому ринковому 

середовищі.  
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