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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ  

ТА МЕТОДИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Інноваційна діяльність спрямовується на розробку та використання 

останніх досягнень науки, забезпечує вихід на ринок нових продуктів 

праці. Вдосконалені та новостворені технології, продукція, послуги та 

рішення, які покращують якість виробництва називають інновацією  

[1, c. 245]. 

Основна складова інновацій в ринковій економіці – це новизна, 

інвестиції та нововведення. Час від появи ідеї до закінчення 

користування нововведенням називають життєвим циклом інновації [2]. 

В Україні інноваційна діяльність займає важливе місце. Її можуть 

здійснювати юридичні та фізичні особи, як громадяни країни, так і 

іноземці, які фінансують інноваційні проекти. Об’єктами інноваційної 

діяльності є: інноваційні програми та проекти, нові інтелектуальні 

продукти, переробка сировинних ресурсів, модернізація обладнання, 

пошук нових рішень щодо процесу виробництва, які значно його 

покращують [1, cт. 246]. 

Проте Україна, в порівнянні з іншими державами, значно відстає в 

науково-технічному розвитку. Через що в країні значно погіршився 

рівень життя. 

Недосконалість спостерігається у впливі економічних методів на 

розвиток інновацій та фінансування наукових проектів. Держава не 

підтримує наукову діяльність, позбавляючи її фінансового забезпечення. 

Через що велика кількість вчених виїхало за кордон. В Україні немає 

ефективної інфраструктури, яка б сприяла трансформуванню наукових 

проектів у інноваційні продукти. Підприємства не зацікавленні в 

покращенні якості виробництва шляхом використання наукових 

досягнень. Лише 14-15% підприємств веде активну політику 

впровадження інновацій. 

Якщо порівняти розвиток інноваційної діяльності України з 

країнами Європейського Союзу, США, Японії, то можна зробити 

висновок, що Україна відноситься до відсталих держав. 
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Процеси інновації потрібно спрямувати на модернізацію 

промисловості, адже Україна посідає лише 53 місце у світі за 

конкурентоспроможністю. 

Верховна Рада прийняла закони та постанови, в яких вказано 

основні положення політики щодо інновацій та науково-технічного 

розвитку. Все це визначено в Законах України «Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні» (2003 р.).  

Важливе значення займають економічні методи, які стимулюють 

формування ресурсів, що дають змогу здійснювати інноваційну 

діяльність. Існують такі методи: ефективна податкова політика, механізм 

фінансово-кредитної системи, механізм залучення власних ресурсів та 

механізм розширення інвестицій іноземців. 

Ефективна податкова політика повинна впроваджувати інвестиційне 

пільгове оподаткування, звільняти від податків підприємства, які своєю 

діяльністю забезпечують інтереси регіональної влади та розвивають 

пріоритетні галузі економіки. 

Стимулювання інноваційної діяльності шляхом надання банками 

кредитів з пільговими умовами – це завдання фінансово-кредитного 

механізму. 

Важливим також є механізм розширення інвестицій іноземців, який 

дає можливість використовувати іноземний капітал і формувати на його 

основі фінансово-кредитний ресурс регіонів [1, c. 246-248, 259-260]. 

Отже, для ефективного розвитку інновацій необхідна якісна 

інвестиційна діяльність, яка дасть змогу впроваджувати сучасну техніку 

та передові технології у виробничий процес. Це допоможе Україні, в 

майбутньому, покращити життєвий рівень людей та ситуацію в 

соціальній сфері. 
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