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ПІДПРИЄМСТВ

THE POTENTIAL OF
INNOVATION DEVELOPMENT
OF DOMESTIC ENTERPRISES

Анотація. Розглянуто умови
діяльності вітчизняних підпри-
ємств з огляду на можливості їх
інноваційного розвитку. Про-
аналізована структура інвести-
цій, прибутковість різних галу-
зей, а також перспективи
оновлення інноваційного поте-
нціалу розвитку підприємств.
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Abstract. The conditions of do-
mestic enterprises in view of the
possibility of their innovative de-
velopment are considered. The
structure of investments, profit-
ability of different industries and
perspectives of updates the in-
novative potential of enterprises
are analyzed.
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Розвинені країни світу перейшли до переважно інноваційного
шляху розвитку економіки. У той же час економіка України за-
знає великих втрат у результаті застосування відсталих техноло-
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гій і розвитку галузей низьких технологічних укладів. У резуль-
таті інвестиційний клімат є несприятливим, а порівняно невеликі
обсяги інвестицій не доходять до високотехнологічних галузей.
Так і не вдалося здійснити перехід економіки на інноваційно-
інвестиційну модель розвитку.

Увійти в число передових в економічному відношенні країн
з допомогою традиційних підходів неможливо. Тому необхід-
но забезпечити радикальні зміни ситуації за рахунок переорієн-
тації потенціалу інноваційного розвитку на задоволення перспе-
ктивних потреб економіки. Для цього слід створити максималь-
но сприятливі умови для розвитку високотехнологічного
бізнесу. Стратегічним завданням України має стати забезпечен-
ня протягом 10—15 років радикальної перебудови економіки на
високотехнологічну, високорентабельну, експортоорієнтовану
[1, с. 29].

Інвестиції відіграють вирішальну роль у розвитку економіки.
Однак найбільшу питому вагу у структурі капітальних інвестицій
в економіку України становлять інвестиції в матеріальні активи,
значною є також їх частка у капітальний ремонт, так як ступінь
зносу основних засобів перевищує ѕ їх вартості. Тому важливо
змінити структуру інвестицій, насамперед за рахунок збільшення
частки вкладень у нові машини, обладнання і технології. Джере-
лом зростання ВВП розвинених країн є прибутки, отримувані за-
вдяки виробництву і експорту високотехнологічних товарів і по-
слуг. За даними Світового банку 84,4 % експорту високих
технологій припадає на країни з високим рівнем доходу, у той же
час частка України тут менша за 0,01 % [2, с. 58—59.]

Вітчизняна статистика підтверджує низьку прибутковість га-
лузей, які визначають науково-технічний прогрес. Так найвищий
рівень операційної рентабельності у 2012 р. був у сільському го-
сподарстві; оптовій і роздрібній торгівлі та ремонті автотранс-
портних засобів; а також сфері інформації та телекомунікацій
21,4; 12,3 і 10,1 % відповідно. Натомість у промисловості рівень
операційної рентабельності становив усього 3,3 %, а у будівницт-
ві — 0,7 % (збитки) [3, с. 66]. Це у великій мірі пов’язано з низь-
ким технологічним рівнем вітчизняної промисловості й несприя-
тливими умовами її функціонування.

Спеціальне податкове стимулювання інноваційної діяльності
аналогічно світовому досвіду в Україні не застосовується. У ре-
зультаті понад 83 % інвестицій отримують підприємства третьо-
го технологічного укладу, 10 % — четвертого й лише 7,0 % —
п’ятого. Забезпечення платоспроможного попиту на результати
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R&D з боку реального сектору економіки може бути забезпече-
не за умов активізації інноваційних процесів [4, с. 118]. Невід-
повідність існуючого рівня виробництва вимогам інноваційного
розвитку, збереження застарілої структури зайнятості, незадові-
льні темпи впровадження технологічних нововведень вимага-
ють зміни підходів до регулювання інноваційної сфери діяльно-
сті, які повинні максимально сприяти новим прогресивним
пропорціям вкладень в окремі складові як потенціалу розвитку
економіки, так і окремих суб’єктів господарювання. Зрозуміло,
що за даних умов тяжко розраховувати на приплив інвестицій у
галузі, які визначають можливості інноваційного розвитку еко-
номіки.

Для зміни існуючої ситуації в економіці слід стимулювати
приплив інвестицій саме у високотехнологічний сектор за раху-
нок трансферу технологій і швидкої комерціалізації результатів
НДДКР. Пріоритет має віддаватися саме вкладенням у виробниц-
тво нових інноваційних продуктів. Слід формувати достатній по-
пит на вітчизняні нововведення. Для цього важливо створити су-
часну інноваційну інфраструктуру та суттєво підвищити
престижність праці науковців і дослідників і навчитися ефектив-
но використовувати потенціал наукових знань і нових техноло-
гій. Місія промислових підприємств полягає у забезпеченні ін-
ших галузей прогресивними видами нової техніки, яка сприяє
економії ресурсів. Однак для здійснення кардинальних змін по-
трібно забезпечити активну участь у процесах оновлення науки,
потенційних інвесторів і держави з метою розбудови сучасної ін-
новаційної інфраструктури для своєчасної та успішної комерціа-
лізації результатів наукових розробок
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