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Постановка проблеми. Сучасна еконо-
міка характеризується постійними змінами 
умов зовнішнього середовища, що ініціює 
перехід господарюючих суб’єктів різних рівнів 
узагальнення (у тому числі окремих підпри-
ємств та установ) на інноваційний шлях роз-
витку. Світовий досвід переконливо доводить, 
що опора на інновації дає змогу не лише адап-
туватися до змін умов господарювання, але й 
провокувати (програмувати) ці зміни у вигід-
ному для суб'єкта господарювання напрямі. 
Проблема інтенсифікації переходу на іннова-
ційний шлях розвитку особливо гостро постає 
перед вітчизняними промисловими підпри-
ємствами, які втрачають ринкові позиції і три-
маються на ринку в значній своїй частині за 
рахунок реалізації стратегії вичерпання мож-
ливостей, у тому числі використання деше-
вої робочої сили, практичного призупинення 

оновлення виробничих потужностей і (осо-
бливо) техніки та обладнання, фактичного 
призупинення розроблень зі створення нової 
продукції тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питаннями пошуку шляхів інтенсифі-
кації переходу на інноваційний шлях роз-
витку на різних рівнях (держави, регіону 
чи галузі, окремого підприємства) займа-
лися багато вітчизняних і зарубіжних нау-
ковців. Зокрема, такі вітчизняні вчені, як 
О.І. Амоша, О.А. Біловодська, І.П. Булєєв, 
Б.В. Буркинський, В.М. Геєць, С.Ю. Глазьєв, 
В.М. Данілішин, М.П. Денисенко, В.І. Дуб-
ницький, В.І. Захарченко, С.М. Ілляшенко, 
С.Д. Ільєнкова, М.М. Меркулов, Н.С. Ілля-
шенко, Р.А. Фатхутдінов, Н.І. Чухрай, А.І. Яков-
лєв, а також зарубіжні – І. Ансофф, К. Крис-
тенсен, Г. Мінтцберг, М.Е. Рейнор, Б. Санто, 
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Таблиця 1
Динаміка показника глобального інноваційного індексу 2010–2016 рр.

 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016
Кількість країн у 
рейтингу 139 142 144 148 144 140

Позиція України 89 82 73 84 76 79
Джерело: побудовано за даними [2–4]

Б. Твісс, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі 
та ін. 

Ними досліджені концептуальні основи 
розвитку національних економік та окремих 
суб'єктів господарювання інноваційним шля-
хом. Розроблена система механізмів і методів 
управління інноваційним розвитком на різних 
рівнях узагальнення. Проте більшість розро-
бок орієнтована на стратегію наздоганяючого 
розвитку, на реалізацію якої в України може 
не вистачити ані часу, ані ресурсів. 

Постановка завдання. Таким чином, метою 
статті є аналіз та систематизація факторів 
впливу, а також розроблення на цій основі 
схеми їх взаємодії у процесі формування 
інноваційно сприятливого середовища на 
рівні держави і підприємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Світ динамічно змінюється, життєвий 
цикл продукції скорочується, змінюються поко-
ління техніки і технологій, впроваджуються нові 
методи управління тощо. У цих умовах нама-
гання повторити шлях, який інші вже пройшли 
і завоювали міцні позиції на ринку, є безпер-
спективним, оскільки на момент упровадження 
розробок, що наслідують успішні зразки, вони 
вже будуть безнадійно застарілими. 

Саме тому підприємствам необхідно вико-
ристовувати методи активізації інноваційної 
діяльності, найсучасніші технології і методи 
розвитку та реалізації потенціалу інновацій-
ного розвитку. 

Інноваційно сприятливе середовище як на 
національному рівні, так і на рівні окремого 
підприємства є важливою конкурентною пере-
вагою, оскільки орієнтує всі сторони їхньої 
діяльності на безперервне створення і комер-
ціалізацію інновацій, що дає змогу ефектив-
ніше, ніж конкуренти, задовольнити фактичні 
і латентні запити споживачів, сформувати та 
освоїти нові ринки чи їх сегменти тощо. 

Окремі кроки в напрямі формування інсти-
туціонального середовища переходу на 
шлях інноваційного розвитку вже зроблено. 
Зокрема, у березні 2017 року Україна приєд-
налася до Декларації Організації економіч-
ного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про 
міжнародне інвестування. Цей крок сприя-

тиме залученню в Україну прямих іноземних 
інвестицій, оскільки Україна повинна дотри-
муватися міжнародних стандартів здійснення 
інвестиційної діяльності, що сприятиме покра-
щенню конкурентного середовища, реалізації 
стандартів та принципів соціальної відпові-
дальності бізнесу і т.д. [1].

Авторами було проведено аналіз органі-
заційно-економічних передумов формування 
інноваційно сприятливого середовища: 

1. Визначення місця України у світі за 
даними глобального інноваційного індексу, 
індексами конкурентоспроможності та здат-
ності до інновацій. Місце України у світі за 
даними глобального інноваційного індексу 
та його окремими складниками протягом 
2010–2016 рр. зазначено в табл. 1.

Як видно з табл. 1, у 2016 р. Україна 
зайняла 79 місце зі 140 аналізованих країн, 
втративши 3 позиції порівняно з 2015 роком.

Втрата позицій України зумовлена негатив-
ною динамікою за складниками [2]: макроеко-
номічного середовища (на 29 позицій), рівнем 
розвитку бізнесу (на 12 позицій), макроеконо-
мічної стабільності (на 22 позицій). При цьому, 
згідно з критеріями Всесвітнього економічного 
форуму, у 2012 р. Україна завершила перехід 
на другу стадію економічного розвитку. 

Україна займає досить пристойні позиції за 
показниками вищої освіти та професійної під-
готовки. Цей показник у 2016 році покращився 
порівняно з минулим роком на 6 позицій 
(34 місце із 140 країн світу). При цьому сут-
тєво зросла якість освітньої системи (54 місце 
в рейтингу проти 72 місця у минулому році).

Необхідно зазначити, що останніми роками 
спостерігаються тенденції до посилення пози-
цій провідних вітчизняних ВНЗ у світових рей-
тингах, зокрема, Webometrix Ranking of World 
Universities [5], Scopus [2], QS Higher Education 
System Strength Rankings [6], Google Scholar 
[7] тощо. 

У світовому рейтингу QS Higher Education 
System Strength Rankings 2016 Україна 
зайняла 45 місце в світі, увійшовши до топ-
50 країн із кращою системою вищої освіти. [6]. 

Згідно зі щорічним рейтингом процвітання 
The Legatum Prosperity Index у 2016 році Укра-
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їна зайняла лише 107 місце, однак за рівнем 
освіти – 45 місце в світі серед 149 країн [8].

Згідно з рейтингом U21 Ranking of National 
Higher Education Systems, що складається 
науковцями Університету Мельбурна (Австра-
лія), у 2016 році Україна зайняла лише 42 пози-
цію серед 50 країн світу [9], хоча у 2012 році 
наша країна знаходилася на 25 сходинці [10].

За результатами розрахунку Індексу роз-
витку людського потенціалу у 2015 році Укра-
їна зайняла 81 місце у світі із 188 позицій та 
належить до категорії «країн із високим рів-
нем потенціалу». Однак українські показники 
Індексу розвитку людського потенціалу най-
гірші у Європі. Єдиний виняток – це Молдова, 
яка займає 107 позицію [11]. 

За даними міжнародної школи INSEAD та 
Всесвітньої організації інтелектуальної влас-
ності у 2016 році у рейтингу зі 128 країн за 
індексом інновації Україна займає 56 місце 
[12]. У групі країн із рівнем доходу нижче 
середнього, куди входить Україна, вона 
зайняла друге місце після Молдови. Най-
слабшими критеріями у складі Індексу інно-
вацій для України стали «Політична стабіль-
ність та безпека» (125 місце із 128), «Легкість 
вирішення питань банкрутства» (113 позиція), 
«Політичне середовище» (123 місце), «ВВП 
на одиницю використаної енергії» (115 місце). 

Успішні позиції Україна зайняла в показ-
никах «Витрати на навчання» (18 місце), 
«Охоплення вищої освіти» (10 місце), «Кіль-
кість патентних заявок» (19 місце), «Загальні 
витрати на комп’ютерне забезпечення» 
(20 місце), «Експорт ІКТ-послуг» (23 пози-
ція). За індикатором «Працевлаштовані жінки 
зі вченим ступенем» країна знаходиться на 
4 сходинці в світі, а за «Кількістю заявок на 
корисну модель» – на першій.

За даними рейтингу Bloomberg, у 2016 році 
Україна зайняла 33 сходинку із 50 найіннова-
ційніших країн світу, піднявшись за останній 
рік на 16 позицій. Але інвестиційний складник 
за даними рейтингу є дуже низьким. 

2. Аналіз інноваційної активності України 
порівняно з країнами ЄС. 

Сьогодні в багатьох країнах світу розро-
бляються різні рейтинги, які включають у себе 
комплексні індикатори науково-технічного та 
інноваційного розвитку країн. Одним із най-
більш відомих рейтингів став європейський 
інноваційний індекс, який розраховується на 
основі системи індикаторів науково-техніч-
ного розвитку – Європейського інноваційного 
табло (ЄІТ) [European Innovation Scoreboard 
(EIS)]. На думку експертів ЄС, він дає змогу 

об'єктивно оцінити рівень науково-технічного 
розвитку країн – учасниць Співтовариства [13]. 

На відміну від індексу конкурентоспромож-
ності, якій розглядався вище, головною метою 
розроблення системи індикаторів Європей-
ського інноваційного табло було те, щоб на 
основі аналізу даних окремих країн розробити 
ефективну стратегію ЄС із розвитку науки та 
інновацій в межах «єдиної Європи».

До складу показників Європейського інно-
ваційного табло, окрім таких, що характери-
зують безпосередньо стан інноваційної діяль-
ності в країнах, входять також показники, які 
свідчать про стан справ у сфері захисту прав 
на інтелектуальну власність. Це підтверджує 
той факт, що об’єкти інтелектуальної влас-
ності дуже важливі для забезпечення іннова-
ційного розвитку економіки країн. 

Лише за одним показником із 25 аналізова-
них Україна має рівень вищий, ніж загалом по 
країнах Європейського Союзу. Це «Відсоток 
населення віком 30–34 роки, яке має завер-
шену вищу освіту».

Найвищий рівень інноваційної активності 
серед країн ЄС у 2015 році мала Швеція 
(70,4%), найнижчий – Румунія (17,96%). Укра-
їну (17,85%) можна порівняти з країнами, 
інноваційна активність яких є низькою (менше 
3%) [14]. 

У 2015 році в Україні інноваційною діяль-
ністю займалося 17,3% промислових підпри-
ємств проти 16,1% у 2014 році. Збільшення 
питомої ваги інноваційно активних підпри-
ємств у загальній кількості промислових під-
приємств пояснюється зменшенням на 52,4% 
кількості обстежених промислових підпри-
ємств і, відповідно, зменшенням підприємств, 
що здійснювали інноваційну діяльність (на 
48,8%) порівняно з 2014 роком [15]. Тому 
важко прогнозувати стан інноваційної діяль-
ності в найближчі роки.

Питома вага виконаних науково-техніч-
них робіт у ВВП в Україні за період з 2005 по 
2015 рік зменшилася з 0,99 до 0,62% [16]. 
У 2014 році вона становила 0,65%, тоді як 
у Румунії – 0,38%; Болгарії – 0,8%, Латвії – 
0,69%; Польщі – 0,94%; середнє значення по 
ЄС – 2,03% [16]. 

3. Аналіз сприятливості умов для ство-
рення і впровадження інновацій (на рівні 
країни, на рівні підприємства). Як випливає з 
результатів попереднього етапу аналізу, спри-
ятливість інноваційного середовища в Україні 
на державному і ринковому рівнях є низькою. 

Серед усієї сукупності факторів, що фор-
мують інноваційно сприятливе середовище, 
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можна виокремити ті, які є керованими, тобто 
залежать від підприємства-інноватора, та 
некеровані, до впливу яких підприємство пови-
нно пристосовувати свою діяльність (рис. 1). 

Найважливішими факторами, що стриму-
ють інноваційну діяльність підприємств, які 
контролюються організацією-інноватором 
(підприємством чи установою), є фінансове 
забезпечення та людські ресурси. За ними 
йдуть неконтрольовані фактори першого і 
другого рівнів. Це свідчить про те, що успіх 
інноваційної діяльності залежить насамперед 
від самого підприємства, що створює і впро-
ваджує інновації (його власників, менеджерів, 
фахівців, робітників тощо) [17]. 

На переконання авторів (і з урахуванням 
поглядів інших науковців, зокрема, [18–19]), 
фактор відповідності інновацій ринку також 
необхідно віднести до контрольованих фак-
торів (хоча б частково контрольованих), 
оскільки ретельний аналіз і врахування в роз-
роблюваній інноваційній продукції інтересів 
споживачів та інших суб'єктів інноваційного 
процесу дає змогу мінімізувати ризик непри-
йняття інновації ринком, забезпечити її макси-
мальну відповідність ринку. 

Таким чином, необхідно зазначити, що 
формування інноваційно сприятливого серед-
овища відбувається як на рівні держави, так і 
на рівні окремого підприємства чи установи, 
які створюють і впроваджують інновації. Із цих 
причин перехід економіки України на іннова-
ційний розвиток неможливий без внесення 

істотних коректив у механізми формування 
на макро- і мікрорівнях середовища, сприят-
ливого для інноваційної діяльності. 

4. Аналіз наявних напрацювань щодо мето-
дологічного і теоретико-методичного форму-
вання інноваційно сприятливого середовища. 
Уточнення поняття інноваційно сприятливого 
середовища та визначення його основних 
елементів. 

Під інноваційно сприятливим середови-
щем необхідно розуміти сукупність взаємно 
узгоджених умов зовнішнього макро- і мікро-
середовищ, які окреслені діями механізмів 
ринкового, державного (регіонального та 
галузевого) регулювання та стимулювання 
створення та впровадження інновацій, а 
також інструментів і методів, які сприяють 
розвитку і максимальній реалізації творчого 
креативного потенціалу окремих особистос-
тей, організацій і держави загалом і орієнту-
ють їх на постійний пошук та використання 
нових можливостей забезпечення ефектив-
ності виробництва і споживання, економіч-
ного зростання, підвищення якості життя. До 
методів макрорівня формування інноваційно 
сприятливого середовища слід віднести пра-
вові, організаційно-економічні, політичні, соці-
альні та методи планування. 

Окремо необхідно розглядати такий важ-
ливий елемент забезпечення успіху іннова-
ційної діяльності, як інноваційна культура, 
який на макрорівні розглядається як механізм 
соціокультурного регулювання інноваційної 

Рис. 1. Фактори, що стримують інноваційну діяльність в Україні 
(побудовано авторами за [17])

Фактори, що стримують інноваційну діяльність

Керовані:
· нестача власних коштів, 
· нестача інформації про нові 

технології, 
· відсутність можливостей до 

кооперації з іншими виробниками і 
науковими організаціями, 

· нестача інформації про ринки збуту, 
· недостатня кількість 

кваліфікованого персоналу, 
· несприятливість підприємств для 

нововведень.

Не керовані:
· недостатня фінансова підтримка 

держави,
· великий рівень витрат на нововведення,
· високий ризик, недосконалість 

законодавчої бази,
· великий термін окупності нововведень,
· відсутність фінансових коштів у 

замовника,
· низький рівень платоспроможного 

попиту на продукцію,
· відсутність попиту на продукцію.
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поведінки людини, а на рівні підприємства – 
як система інноваційних традицій, переко-
нань, особливостей відносин персоналу, що 
сприяють нововведенням, орієнтують його на 
розвиток на основі інновацій. 

Схема розроблення стратегії інноваційного 
розвитку промислового підприємства подана 
на рис. 2 [20]. Відповідно до неї на першому 
етапі виконується стратегічний аналіз поточ-
ного стану розвитку підприємства і визна-
чаються перспективні напрями розвитку на 
основі інновацій, які дають змогу привести у 
відповідність внутрішні можливості інновацій-
ного розвитку (потенціал інноваційного розви-
тку) до зовнішніх, які генеруються ринком.

Для цього доцільно використати SWOT-
аналіз; SNW-аналіз; PEST-аналіз. За їх 
допомогою можна визначити перспективні 
напрями інноваційного розвитку аналізова-
ного промислового підприємства.

Стратегію інноваційного розвитку необ-
хідно розглядати на трьох рівнях узагаль-
нення [20]:

– корпоративному, на якому розробля-
ються загальні засади інноваційної стратегії 
як складника загальноекономічної стратегії 
розвитку, а також проводиться її взаємне узго-
дження з іншими функціональними стратегі-
ями (маркетинговою, кадровою, фінансовою, 
технологічною та ін.);

– бізнес-рівні, на якому розробляють 
заходи щодо створення і впровадження інно-
вацій для кожної зі стратегічних бізнес-оди-
ниць (СБО), а також приймають стратегічні 
рішення щодо модифікації існуючої товар-
ної номенклатури і товарного асортименту, у 
тому числі генерування та відбір ідей нових 
товарів, пророблення їх концепцій тощо;

– товарному, на якому розробляють товарну 
інноваційну стратегію і маркетингові програми 
з просування кожної з товарних інновацій 
(у межах окремих бізнес-проектів) на ринку. 

Для аналізу наявного стану потенціалу 
інноваційного розвитку підприємства (ПІР), 
оцінювання його достатності (чи недостат-
ності) для реалізації перспективних напрямів 

Рис. 2. Укрупнена схема формування та управління стратегією  
інноваційного розвитку підприємства 

(авторська розробка [20])

 

Потенціал інноваційного розвитку підприємства,  
у т. ч. його складові потенціали: 

Ринковий Інноваційний Виробничо-
збутовий 

Зовнішнє 
мікросередовище:  
 споживачі, 
 конкуренти, 
 посередники, 
 постачальники, 
 контактні 
аудиторії 

Тенденції розвитку 
НТП у галузі 

Стратегічний аналіз 

НДДКР, маркетинг 
інновацій 

 

Перспективні напрями 
інноваційного розвитку 

Портфель інноваційних проектів 

Стратегія інноваційного 
розвитку  

Інноваційний 
проект 1 

 … 

Зовнішнє макросередовище: економічний, політико-правовий, соціально-
демографічний,  

техніко-технологічний, природно-екологічний складники 

Інноваційний 
проект І 

Інноваційний 
проект N 

 … 
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інноваційного розвитку аналізованого промис-
лового підприємства уявляється доцільним 
застосування методичного підходу автора 
монографії [21], який передбачає оцінку стану 
окремих потенціалів-підсистем ПІР та їх еле-
ментів.

Далі виконуються необхідні комплекси 
НДДКР, а також робіт маркетингу інновацій, у 
процесі яких формується стратегія інновацій-
ного розвитку підприємства: як різновид кла-
сичної інноваційної стратегії (наступальна, 
захисна, змішана, ліцензування тощо) або ж 
як стратегія інноваційного випередження [21], 
яка передбачає активний пошук і реалізацію 
своїх потенційних переваг, зайняття провід-
них позицій у тих видах діяльності, де для 
цього є необхідні і достатні умови. 

Слід зазначити, що методи державного сти-
мулювання і регулювання інноваційної діяль-
ності, інноваційна культура суспільства, як і 
ринкові механізми (циклічності економічного 
розвитку, рівноваги попиту і пропозиції, ринко-
вого ціноутворення, конкуренції тощо), форму-
ють і окреслюють сприятливе поле інноваційної 
діяльності. На рівні промислового підприємства 
їхня дія аналізується і враховується як вплив 
зовнішніх факторів, тобто як ринкові можли-
вості і загрози інноваційному розвитку. 

Розроблена з урахуванням викладеного 
схема взаємодії окремих елементів у процесі 
формування інноваційно сприятливого серед-
овища подана на рис. 3. Вона дає загальне 
уявлення про методи формування іннова-
ційно сприятливого середовища, а також його 
складові елементи. 

Результати аналізу методів формування 
інноваційно сприятливого середовища, які 
існують в Україні і зарубіжних країнах, пока-
зують, що в нашій країні, за винятком досить 
обмеженого кола методів державного регу-
лювання і стимулювання, мало застосову-
ються інструменти і методи, які добре заре-
комендували себе в зарубіжній практиці [22]. 
Особливо це стосується рівня окремого під-
приємства. Інноваційна культура як на рівні 
суспільства загалом, так на рівні підприєм-
ства чи установи на поточний період перебу-
ває у зародковому стані. 

Це актуалізує дослідження щодо розро-
блення і наукового обґрунтування організа-
ційно-економічних механізмів формування і 
розвитку інноваційної культури промислового 
підприємства. 

Таким чином, серед пріоритетних напрямів 
удосконалення методів формування іннова-
ційно сприятливого середовища на рівні про-
мислового підприємства необхідно відзна-
чити: 

– забезпечення дієвості методів держав-
ного регулювання і стимулювання інновацій-
ної діяльності, які впливають на кожне підпри-
ємство; 

– формування інноваційної культури сус-
пільства, яка взаємодіє з інноваційною куль-
турою підприємства; 

– формування інноваційної культури про-
мислового підприємства; 

– удосконалення методів регулювання і 
стимулювання інноваційної діяльності на рівні 
підприємства. 

Інноваційно
сприятливе 
середовище

1. Державне регулювання 
і стимулювання 
інноваційної діяльності

4. Інноваційна культура 
підприємства

2. Інноваційна культура 
суспільства

3. Регулювання і 
стимулювання інноваційної 
діяльності на рівні 
підприємства

Впливи елементів
Взаємозв’язки між елементами

 

Рис. 3. Схема формування інноваційно сприятливого середовища 
(авторська розробка [23]) 
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Особливу увагу необхідно приділяти рівню 
підприємства як основного складового еле-
мента економіки. підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Узагальнення викладеного дало змогу дійти 
таких висновків:

– виконано системний аналіз факторів, 
що впливають на формування в Україні інно-
ваційно сприятливого середовища;

– виконано авторську систематизацію 
факторів, які стримують інноваційну діяль-
ність, визначено керовані і некеровані на рівні 
підприємства фактори;

– уточнено визначення поняття «іннова-
ційно сприятливе середовище», схема його 
формування на рівні держави й окремого під-
приємства, а також порядок взаємодії зазна-
чених рівнів.

Отримані результати поглиблюють кон-
цептуальні засади формування інноваційно 
сприятливого середовища і дають змогу у 
подальшому перейти до розроблення і нау-
кового обґрунтування системи заходів щодо 
вдосконалення методів та інструментів його 
формування та розвитку на рівні окремо взя-
того промислового підприємства
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