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Постановка проблеми. Основним завданням еко-
номічної політики України є подальший розвиток 
інноваційної моделі національної економіки з метою 
прискорення темпів зростання, досягнення стабільної 
конкурентоспроможності на світовому ринку шляхом 
здійснення експорту високотехнологічної продукції 
та збільшення її частки в загальній його структурі, 
поступового забезпечення необхідних темпів імпорто-
заміщення, раціонального використання всіх ресурсів. 
У зв'язку з цим виникає необхідність активізації інно-
ваційної діяльності на підприємствах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрун-
товні дослідження різних аспектів інноваційних про-
цесів здійснені провідними вітчизняними вченими, 
такими як В. Андрійчук, О. Бутнік-Сіверський, 
І.І. Вініченко, О.В. Гончаренко, О. Дацій, Л. Дейнеко, 
М. Зубець, М. Кісіль, М. Коденська, О. Крисальний, 

М. Кропивко, М. Малік, В.Б. Смолінський, В. Юрчи-
шин та інші. Віддаючи належне результатам дослі-
джень та їх ролі у збагаченні інноваційної парадигми 
розвитку, все ж необхідно відзначити, що теоретико-
методологічні засади активізації інноваційної діяль-
ності та особливості управління інноваціями сьогодні 
є ще недостатньо вивченими. Нагальною проблемою 
для вирішення також є недостатнє розкриття специ-
фіки інноваційного розвитку наукових установ. 

Метою статті є дослідження інноваційних мож-
ливостей, параметрів та характеристик інноваційного 
потенціалу вітчизняних підприємств, аналіз стану 
та обґрунтування напрямів активізації інноваційної 
діяльності науково-дослідних установ у розрізі галузе-
вих академій України.

Виклад основного матеріалу. Інноваційна діяль-
ність є важливим складником системи заходів щодо 
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прискорення розвитку економіки України, підвищення 
конкурентоспроможності й ефективності вітчизняних 
підприємств. Закон України «Про інноваційну діяль-
ність» конкретизує її узагальнене розуміння: «інно-
ваційна діяльність – це діяльність, що спрямована на 
використання і комерціалізацію результатів наукових 
досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок 
нових конкурентоздатних товарів та послуг» [1].

І.І. Вініченко у своєму дослідженні акцентує увагу 
на двоякій природі інновацій та їх впровадження у 
виробництво. Він наголошує на тому, що практика 
інновацій, з одного боку, свідчить про те, що на їх 
шляху є ще чимало перепон, які суттєво стримують 
інноваційний розвиток у державі; з іншого – що інно-
ваційний розвиток стає, а подекуди вже утвердився як 
стратегічний для розвитку галузей та регіонів [2, с. 44].

На думку В.Б. Смолінського, головною причиною 
низької інноваційної активності вітчизняних підпри-
ємств вважається відсутність економічних механізмів 
зацікавленості у впровадженні новацій у виробни-
цтво. Інноваційну діяльність підприємства проводять 
в основному самостійно через обмежені фінансові 
можливості для вирішення науково-технологічних 
проблем. Технічний рівень засвоєної вітчизняним 
виробництвом продукції знижується, впроваджу-
ються в основному нововведення, які не потребу-
ють значних фінансових витрат. Як показує досвід, 
зарубіжні товари витіснили зы внутрішнього ринку 
національну наукомістку продукцію, а через високі 
витрати на освоєння продукції сучасного технологіч-
ного рівня підприємства намагаються ігнорувати дов-
готривалі наукомісткі проекти [3, с. 288].

Упродовж 2014–2016 рр. частка підприємств, які 
займалися інноваційною діяльністю, становила 18,1%, 
у т.ч. здійснювали технологічні інновації – 9,5%, нетех-
нологічні – 8,6%. Слід зазначити, що є прямий зв’язок 
між розміром підприємства та його рівнем інновацій-
ності, оскільки для впровадження інновацій необхідно 
мати певну кількість персоналу, задіяного у виконанні 
наукових досліджень і розробок. Відповідно, найвища 

частка як технологічно активних, так і нетехнологічно 
активних підприємств була серед великих підприємств 
(відповідно 32,9% і 20,7%) [4].

Як свідчать дані Державної служби статистики 
України, у 2016 р. витрати на інновації в основному 
здійснювалися за рахунок власних коштів (понад 90% 
загального обсягу фінансування), кредитів (3,6%) та 
бюджетних коштів (2,6%). Обсяг реалізованої у 2016 р. 
інноваційної продукції становив 2,8% (у т.ч. нових для 
ринку – 0,9%, нових лише для підприємства – 1,9%) 
загального обсягу реалізованої продукції обстежених 
підприємств [4].

Проаналізувавши дані підприємств стосовно інно-
ваційної діяльності в розрізі регіонів України, слід 
відзначити, що у 2016 р. найвищий рівень інновацій-
ної активності спостерігався на підприємствах Рів-
ненської, Івано-Франківської та Харківської облас-
тей. Найвища частка технологічно інноваційних 
підприємств у Харківській (16,8%), Івано-Франків-
ській (16,4%) та Рівненській (15,1%) областях; нетех-
нологічно інноваційних підприємств – у Вінницькій 
(11,0%) області [4].

Науково-дослідна робота є невід’ємним складни-
ком наукової діяльності установи. Наукові інститути, 
отримуючи бюджетні кошти на проведення науково-
дослідних робіт, проводять теоретичні та прикладні 
дослідження у відповідній галузі, координують та 
здійснюють науково-методичне забезпечення наукових 
досліджень установ, які їм підпорядковані. Динаміка 
розподілу обсягу наукових робіт, які виконувалися 
науковими інститутами, галузевими академіями наук 
України, графічно зображена на рис. 1. 

Аналізуючи діаграму, можемо відзначити тенден-
цію до зменшення частки фундаментальних дослі-
джень у загальному обсязі всіх проведених дослі-
джень впродовж 2013–2016 рр. Найбільша частка із 
загального обсягу проведених наукових досліджень та 
науково-технічних робіт припадає на науково-технічні 
розробки. У 2016 році порівняно з 2015 роком їх частка 
збільшилася на 2,9%.

Як наголошує О.В. Гончаренко 
в своєму дослідженні, в інновацій-
ній сфері національної економіки 
сформувалися суттєві системні пере-
шкоди на шляху здійснення іннова-
ційної діяльності через обмежене 
фінансування, значні втрати кадро-
вого науково-інноваційного потенці-
алу, недостатній розвиток патентної 
діяльності, неефективне державне 
управління інноваційною діяль-
ністю, відсутність модернізаційних 
перетворень в економічному секторі, 
недостатню інтеграцію вітчизняних 
підприємств у світогосподарські про-
цеси, низький рівень інноваційної 
культури та нерозвиненість інформа-
ційної структури [5, с. 104].

Інноваційний розвиток підпри-
ємств неможливо стимулювати і під-
тримувати без достатнього фінан-
сового забезпечення. Відзначимо, 
що фінансування науково-дослід-
них робіт наукових установ України 
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Рис. 1. Розподіл обсягу наукових та науково-технічних робіт, 
виконаних власними силами наукових організацій, %

Джерело: [4]
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Таблиця 1
Кількість заявок на видачу охоронних документів  

та отриманих охоронних документів у розрізі академій наук України

Подано заявок на 
видачу охоронних 

документів

з них Отримано 
охоронних 
документів

з них

на сорти рослин на сорти рослин

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Усього по національних

академіях 1478 1449 215 321 1668 1599 375 434
Академія наук 726 565 40 31 808 675 67 57
Академія аграрних наук 431 554 175 290 550 621 308 377
Академія медичних наук 321 330 - - 310 303 - -

Джерело: [4]

здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань. На 
рис. 2 графічно наведена структура фінансування нау-
кових досліджень та розробок у розрізі галузевих ака-
демій України та підпорядкованих їм установ. 

Якщо порівняти фінансування 2016 р. проти 2015 р., 
то слід відзначити, що суттєвих змін, які би вплинули 
на зміну структури між галузевими академіями, не від-
булося, але зміни торкнулися деяких академій. Наочно 
бачимо, що в 2016 році фінансування академії аграр-
них наук України збільшилося на 2%, а фінансування 
академії медичних наук – на 1%.

Для покращення стану інноваційного середовища 
на підприємствах насамперед потрібно усвідомити, що 
кількість інноваційно активних підприємств буде змен-
шуватися за відсутності підтримки держави, як законо-
давчо, так і в фінансовому плані. 

Ядром створення інноваційної продукції в агро-
промисловому комплексі є науково-дослідні установи 
Національної академії аграрних наук України. Саме 
вони отримують бюджетні кошти на виконання нау-
ково-дослідних робіт та здійснюють впровадження 
наукових розробок у виробництво. 

Нині ключовою є проблема залучення інвестиційних 
ресурсів в інноваційний розвиток та їх раціонального 
використання, і від розв’язання цієї проблеми залежать 
можливості подальшого економічного розвитку аграр-
ного виробництва. Інвестиційний дефіцит, зумовлений 
згортанням державної фінансової підтримки сільсько-
господарських підприємств, відсутністю розвиненої 
фінансово-кредитної інфраструктури, зміною домінант 
державної аграрної політики, збільшенням цін на про-
мислову та сільськогосподарську продукцію, високим 

рівнем зношення матеріально-технічної бази аграр-
ного виробництва, низькою інвестиційною привабли-
вістю окремих сегментів аграрної сфери, є фактично 
основною перешкодою для активізації інноваційного 
попиту товаровиробників [2, с. 45–46].

За даними Державної служби статистики України, 
за період 2015–2016 рр. створено чимало об’єктів права 
інтелектуальної власності (табл. 1). Внесок академій у 
створення інновацій досягає близько 20% від загаль-
ного обсягу. Найбільшу частку серед академій наук 
України з патентування об’єктів права інтелектуальної 
власності займає Академія наук. Внесок Національної 
академії аграрних наук України в інноваційну актив-
ність економіки України становив 5,16% у 2015 р., 
5,02% у 2016 р.

Економічні відносини між наукою та виробництвом 
недостатньо налагоджені, повільно впроваджуються у 
виробництво наукові розробки. Оновлення сільськогос-
подарського виробництва новими сортами, технікою, 
технологіями стримують такі фактори, як низька плато-
спроможність сільськогосподарських товаровиробників 
і недостатня інформованість їх щодо новітніх досягнень 
вітчизняної сільськогосподарської науки [2, с. 45].

У 2013–2016 рр. у результаті діяльності наукових 
організацій Національної академії аграрних наук Укра-
їни до вітчизняного патентного відомства державної 
служби інтелектуальної власності було подано значну 
кількість заявок, ыз них: заявки на винаходи – 116, 
заявки на корисні моделі – 600, заявки на сорти рос-
лин – 514, заявки на об’єкти авторського та суміжних 
прав – 13. Тобто за весь період було подано 1243 заявки 
на об’єкти інтелектуальної власності, тоді як у цей же 
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Рис. 2. Фінансування наукових досліджень і розробок, 2015–2016 рр.
Джерело: складено автором за [4]
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період ними було отримано 1448 охоронних докумен-
тів [6, с. 55–56].

У результаті дослідження було проведено вибірку 
інформації щодо інноваційної діяльності науково-
дослідних установ НААН України (табл. 2). З таблиці 
видно, що найбільшу кількість охоронних документів 
на ОПІВ було отримано Інститутом зернових куль-
тур (32 охоронних документи) та Інститутом рослин-
ництва ім. В.Я. Юр’єва (35 відповідно). Саме цими 
установами було здійснено найбільшу комерціаліза-
цію інноваційної продукції, що дало змогу отримати 
10 047,7 тис. грн.

Було встановлено, що навіть за значної кількості 
запатентованих об’єктів інтелектуальної власності та 
їх успішного впровадження у виробництво вартість 
таких об’єктів на балансах наукових установ у складі 
нематеріальних активів зовсім відсутня. Це поясню-
ється відсутністю нормативно-правових норм, які б 
регулювали порядок оцінки інтелектуальних активів 
у бюджетних установах. Тому постає питання нагаль-
ного вирішення проблеми оцінки нематеріальних акти-
вів у науково-дослідних установах.

Рис. 3. Результати комерціалізації наукоємної продукції  
ДДСДС НААН за 2013–2017 рр. 

Джерело: розроблено автором за [9]

Впродовж 2013–2016 рр. Донецькою дослідною 
станцією було створено 6 корисних моделей та 8 сор-
тів рослин. Зараз до Державного Реєстру сортів рослин 
України внесено 19 сортів рослин власної селекції. Нау-
кова робота зі створення високоврожайних, високопро-
дуктивних сортів рослин постійно продовжується. На 
державному сортовипробуванні перебувають 2 сорти 
ячменю ярого та 4 сорти пшениці озимої. Інноваційні 
розроблення Станції успішно впроваджуються у вироб-
ництво вітчизняних товаровиробників сільськогоспо-
дарської продукції, про що свідчать дані стосовно комер-
ціалізації об’єктів права інтелектуальної власності. Для 
розуміння всієї картини стосовно грошових надходжень 
у вигляді роялті, паушальних платежів та кількості укла-
дених ліцензійних угод Донецькою дослідною станцією 
розглянемо дані, наведені на рис. 3.

Досліджуючи проблему інноваційного розви-
тку наукових установ, не можна проігнорувати прі-
оритетну роль держави в активізації інноваційної 
діяльності підприємств. Одним із ключових завдань 
державної політики України має стати формування 
системи інституціональних відносин між наукою, осві-

Таблиця 2
Інноваційна діяльність наукових установ НААН за 2016 р.

Наукова установа Створено ОПІВ, 
шт.

Кількість укладених 
ліцензій-них угод, шт.

Надходження коштів від 
угод про використання 

ОПІВ, тис. грн.
Інститут зрошуваного землеробства 6 94 683,1
ДУ Інститут зернових культур 32 121 4725,6
Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва 35 208 5322,1
Миронівський інститут пшениці 
іменні В.М. Ремесла 12 102 983,0

Інститут свинарства і АПВ 20 11 35,3
Інститут олійних культур 10 11 223,6

Джерело: складено автором за [7, 8]
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тою та виробництвом, коли інновації стають основою 
прогресу, а потреби інноваційного розвитку вітчизня-
них підприємств багато в чому визначають і формують 
найважливіші напрями наукової діяльності. Саме тому 
для фінансового забезпечення інноваційного розвитку 
сектору економіки необхідно сконцентрувати капітал 
на пріоритетних напрямах розвитку, зокрема освіті, 
науці, прогресивних технологіях, підприємницькій 
активності на ринку наукоємної продукції.

Висновки. У результаті дослідження встановлено, 
що інноваційна діяльність є потужним каталізатором 
розвитку економіки, надійною гарантією економічного 
зростання наукових установ. Виходячи з вищесказа-
ного, здійснення інноваційної діяльності науковими 
установами дасть змогу підвищити рівень конкурен-
тоспроможності, зміцнити позиції на міжнародному 
ринку наукоємної продукції та покращити ефектив-
ність виробничо-господарської діяльності загалом.


