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Європейський вибір України на шляху інтеграції у високотехнологічне конкурентне 

середовище зумовив необхідність формування та запровадження інноваційної моделі розвитку, 

яка повинна була забезпечити високі та стабільні темпи економічного зростання, вирішити 

певні соціальні й екологічні проблеми, забезпечити конкурентоспроможність національної 

економіки, підвищити експортний потенціал країни, гарантувати їй економічну безпеку та 

чільне місце в Європейському Союзі. Однак на практиці, інноваційний розвиток не став однією 

з головних характеристик зростання національної економіки України. 

Екстенсивний економічний розвиток обумовлює постійне посилення уваги до пошуку 

нових факторів прискорення економічної динаміки, адекватних сучасному стану розвитку 

світової економіки. Запровадження в Україні інвестиційно-інноваційної моделі економічного 

зростання з політичної мети перетворюється на об’єктивну необхідність, альтернативою якій є 

занепад національної економіки, втрата економічного  суверенітету. Головною причиною 

гальмування інноваційного розвитку в країні є дефіцит фінансових ресурсів. В той же час 

Україна має значний потенціал для розвитку інноваційної діяльності за умов проведення 

ефективної державної політики. Проте маловивченим є механізм комплексного розвитку 

інноваційної діяльності в умовах трансформаційної економіки України. 

В Україні створено умови для розвитку інноваційної діяльності,  сформовано основи 

нормативно-правової бази та механізми здійснення інноваційної політики, а також створення 

умов для розвитку відповідної інфраструктури. Проте, незважаючи на високий інноваційний 

потенціал, інноваційна складова забезпечення економічного  розвитку використовується 

слабо.  Стан інноваційної діяльності в Україні більшість експертів науковців  визначають як 

кризовий. Аналіз показників за Глобальним інноваційним рейтингом, розробленим 

агентством Bloomberg, показав, що Україна входить до 50 країн-лідерів світу за рівнем 

інноваційного розвитку. Для кращого розвитку інноваційної діяльності в країні, необхідно 

розробити заходи щодо стимулювання залучення коштів фінансових установ для активізації 

інноваційної діяльності промислових підприємств. Але це можливо  лише при стабілізації 

фінансових показників підприємства, збільшення обсягу продажу інноваційної продукції та 

рентабельності. Перед Україною постає кілька складних задач, що пов’язані з фінансуванням 

інноваційної діяльності. Таким чином для розвитку інноваційної діяльності в Україні необхідно 

здійснити комплекс організаційно-економічних заходів, що покращать ситуацію. Реалізація 

напрямків розвитку інноваційної діяльності в Україні дасть змогу значно підвищити рівень 

інноваційної активності промислових підприємств, стабілізувати прискорений процес 

оновлення виробництва, ефективно використовувати внутрішні та залучені зовнішні інвестиції 

на інноваційну діяльність. 

 Отже, для того щоб наша країна зробила прорив в області інновацій, потрібна належна 

підтримка державних органів влади, створення сприятливого інвестиційного клімату, нові 

наукові здобутки та високотехнологічні рішення. Потрібно створити надійний фундамент для 

модернізації та інтеграції нашої держави до європейського та світового простору знань, а це 

можливо здійснити лише при злагодженій системі організаційно-економічних заходів. 

  


