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Методологія дослідження. Методологічний базис дослідження склали наукові конце-

пції з інноваційного розвитку підприємств. Результати дослідження ґрунтуються на загаль-

нонаукових та спеціальних методах. Зокрема застосовано методи узагальнення та порівняння 

– для формалізації теоретичних положень щодо інноваційної діяльності підприємств; методи 

аналізу й синтезу – для виявлення внутрішніх та зовнішніх факторів, що здійснюють вплив 

на процеси модернізації підприємств на основі принципів інноваційності, а також  при оцінці 

показників інноваційної активності вітчизняних промислових підприємств та у міжнародних 

порівняннях. 

Результати. У статті розкрито сучасні тенденції інноваційної діяльності підприємств 

України у міжнародному економічному просторі. Визначено внутрішні і зовнішні фактори, 

що здійснюють вплив на процеси модернізації підприємств на основі  принципів  інновацій-

ності. Проаналізовано тенденції інноваційної діяльності підприємств з використанням між-

народних індикаторів, зокрема Глобального індексу інновацій. Оцінено інноваційну актив-

ність вітчизняних підприємств, зокрема структуру, джерела фінансування інноваційної дія-

льності промислових підприємств, тенденції зміни кількості підприємств, які впроваджували 

інновації. Проаналізовано напрями інноваційної діяльності в окремих зарубіжних країнах. 

Визначено тенденції зміни кількості впроваджених інноваційних продуктів вітчизняними 

підприємствами та підприємствами країн-членів ЄС. Окреслено основні характеристики роз-

витку міжнародних компаній в умовах інноваційності. 

Новизна. На основі узагальнення теоретичних положень  інноваційної  діяльності  віт-

чизняних підприємств та оцінки конкурентних позицій України за міжнародними індексами 

з урахуванням індикаторів інноваційної діяльності окреслено напрями підвищення рівня 

економічної ефективності інноваційної діяльності підприємств. 

Практична значущість. На основі проведеного дослідження визначено, що сучасний 

інноваційно-технологічний розвиток та розширення меж цифровізації вимагають від підпри-

ємств формування стратегічних пріоритетів,  спрямованих на інноваційно-технологічний 

розвиток для підвищення рівня економічної ефективності діяльності та конкурентоспромож-

ності, особливо у міжнародному економічному просторі. 

Ключові слова: підприємство, інноваційна діяльність, міжнародний економічний прос-

тір, міжнародний бізнес, інноваційний продукт. 
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Постановка проблеми. На сучасному 

етапі розвитку економіки одним із головних 

драйверів для підвищення рівня конкурен-

тоспроможності підприємств є їх інновацій-

на діяльність, особливо це актуалізується 

при виході у міжнародний економічний 

простір. Одним із стратегічних пріоритетів 

для  розвитку економіки країни в цілому та 

підвищення рівня життя та національного 

добробуту зокрема, є розвиток виробничої 

сфери та її технологічний рівень.  

Для розвитку підприємств важливим 

напрямом нині є впровадження інновацій-

них та цифрових технологій, адже це є одні-

єю з найважливіших конкурентних переваг. 

У міжнародному економічному просторі 

чітко відстежується зв’язок між рівнем еко-

номічного розвитку та інноваційної актив-

ності. З огляду на це, в контексті динамічно-

сті інноваційної активності, що зумовлено 

глобалізаційними процесами, оцінка іннова-

ційної діяльності підприємств України є 

актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Проблематика підвищення рівня кон-

курентоспроможності підприємств з ураху-

ванням кращих здобутків сфери інновацій 

розглядалась такими вченими як О. В. 

Ареф’єва [1], О. М. Вовк [1], І. С. Данілова 

[3], С. Т. Тульчинська та ін. Проте, процеси 

глобалізації, сучасні інноваційно-

цифровізаційні тенденції, інтелектуалізація 

економіки актуалізують необхідність дослі-

дження особливостей розвитку інноваційної 

діяльності підприємств у міжнародному 

економічному просторі. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є аналіз сучасних тенденцій іннова-

ційної діяльності вітчизняних підприємств,    

оцінка конкурентних позицій України за 

міжнародними індексами з урахуванням 

індикаторів інноваційної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Трансформаційні процеси, що нині 

відбуваються в економіці зумовлюють не-

обхідність використання інноваційних фак-

торів в процесі розвитку підприємств задля 

забезпечення належного рівня конкуренто-

спроможності як на внутрішньому ринку, 

так і в міжнародному економічному просто-

рі. Тобто, конкуренція зумовлює підприєм-

ства використовувати інноваційні продукти 

та технологічні розробки для збереження 

конкурентних позицій та підвищення рівня 

ефективності діяльності. 

На процеси модернізації підприємств 

на основі принципів інноваційності впливає 

ряд факторів [1, с.10]:  

– зовнішні (низький рівень підтримки 

НДДКР ті інноваційного розвитку з боку 

держави, високий рівень ризику, що можли-

вий в результаті впровадження інноваційних 

технологій за відсутності податкових пільг, 

недосконалість нормативно-правового за-

безпечення щодо стимулювання інновацій-

ної активності, низький рівень поінформо-

ваності щодо інноваційних технологій на 

ринку,    низькі стимули до впровадження 

інноваційних продуктів); 

– внутрішні (недостатній рівень квалі-

фікації фахівців, недостатній рівень розвит-

ку інноваційної культури, недостатня кіль-

кість коштів для впровадження у діяльність 

інноваційних технологій, недостатні обсяги 

досліджень у сфері маркетингу, відсутність 

належного заохочення). 

На міжнародному рівні оцінка рівня 

інноваційного розвитку держави здійсню-

ється на основі інтегральної оцінки стану   

розвитку інноваційної системи. Інтегральна 

оцінка проводить з  використанням  міжна-

родних індексів, які враховують рівень тех-

нологічної та інноваційної конкурентоспро-

можності, рівень розвитку інноваційного 

потенціалу, і, зокрема, стан розвитку інно-

ваційної діяльності у сфері підприємництва. 

Проаналізуємо позиції України за Гло-

бальним індексом інновацій (Global 

Innovation Index), згідно якого інновації є 

ключовим фактором економічного розвитку. 

За даним Індексом формується рейтинг 

інноваційних можливостей та результатів 

світової економіки. Він вимірює інновації на 

основі критеріїв, які включають оцінку люд-

ського капіталу, розвитку досліджень та 

інфраструктури, інвестиції, створення, пог-

линання та поширення знань, творчі резуль-

тати, складність ведення бізнесу (рис. 1). 

За даними 2021 до найбільш іннова-

ційних економік віднесено Швейцарію, 

Швецію, США. Позиції  України в рейтингу  

погіршились, частково, це можна пояснити 

впливом пандемії, адже пандемія Covid-19 

вплинула на глобальний інноваційний 
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ландшафт загалом та рівень розвитку інно-

ваційної активності підприємницьких струк-

тур зокрема. Проте, незважаючи на величез-

ні людські та економічні втрати, спричинені 

пандемією COVID-19, уряди та компанії у 

багатьох частинах світу збільшили інвести-

ції в інновації. У 2021 р. обсяг наукової дія-

льності, витрати на дослідження та розробки 

продовжували зростати, спираючись на пі-

кові показники докризового періоду. 

 
Рис. 1. Зміна позицій України за значенням 

Глобального індексу інновацій у 2017–2020 

рр. 

Джерело: складено авторами за даними [9–11].  

Незважаючи на те, що обсяг спряму-

вання коштів на інноваційну діяльність під-

приємств зростає, рівень їх інноваційно-

технологічного розвитку нижчий у порів-

нянні із аналогічними підприємствами зару-

біжних країн. Витрати на інновації промис-

лових підприємств зростають. Також у 2020 

році на 31 збільшилась кількість підпри-

ємств, що впроваджували інновації  зроста-

ють, проте, це не свідчить про зростання 

кількості інноваційно активних підприємств 

(рис. 2). 

Найбільша частка у структурі джерел 

фінансування інноваційної  діяльності про-

мислових підприємств належить власним  

коштам, більше 85%. Фінансування іннова-

ційної діяльності за рахунок іноземних ком-

паній є незначним, та не перевищує 2% від 

загального обсягу витрат на інновації (табл. 

1). 

 
Рис. 2. Динаміка показників інноваційної діяльності підприємств України 

у 2016–2020 рр. Джерело: складено авторами за даними [4]. 

 

Таблиця 1 

Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств  

у 2016–2020 рр., млн грн 

2016 2017 2018 2019 2020 

Витрати на інновації 

23229,5 9117,5 12180,1 14220,9 14406,7 

у т. ч. за рахунок: 

власних коштів підприємств 

22036,0 7704,1 10742,0 12474,9 12297,7 

коштів державного бюджету 

179,0 227,3 639,1 556,5 279,5 

коштів інвесторів-нерезидентів 

23,4 107,8 107,0 42,5 125,3 

коштів інших джерел 

991,1 1078,3 692,0 1147,0 1704,2 
Джерело: складено авторами за даними [4]. 
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Проаналізуємо аспекти інноваційної 

діяльності в окремих зарубіжних країнах 

(табл. 2). До основних характеристик відне-

сено активізацію  науково-дослідної  робо-

ти,  підтримка з боку держави у вигляді 

пільгового оподаткування та ін. 

Таблиця 2 

Особливості інноваційної діяльності у зарубіжних країнах 

Країна Характеристика інноваційної діяльності 

США 

Інноваційний розвиток підприємств відбувається шляхом активізації процесів 

впровадження та виконання науково-дослідних розробок власними силами, 

проте держава підтримує підприємства, інноваційна стратегія розвитку яких 

зорієнтована на підвищення конкурентних позицій за рахунок створення нових 

продуктів та провадження інноваційних технологій. 

Німеччина 

Характеризується високим рівнем розвитку інновацій у високотехнологічному 

секторі промисловості (електротехнічна галузь, машинобудування) та у сфері, 

яка основана на знаннях (інформаційні технології, банківські послуги, фінан-

сові послуги). Для підтримки інноваційного розвитку прийнята  Національна 

стратегія високих технологій (Hіhg-Nесh Strаtеgу) та Стратегію інтернаціоналі-

зації (основною метою є заохочення провідних фахівців та дослідників, закор-

донних інвестицій). 

Італія 
Надання податкових пільг інвесторам та підприємствам за реалізацію реальних 

інноваційних проектів та розробок. 

Франція 

Надання інформаційних та консультативних послуг інноваційним підприєм-

ствам через Регіональний фонд консультативної підтримки; участь державних 

органів у фінансуванні інноваційної діяльності, в більшості на початкових ета-

пах, через надання пільгових кредитів, субсидій. Загалом, механізм стимулю-

вання інноваційної діяльності орієнтовано на залучення в інноваційну сферу 

приватних інвестицій. 

Японія 

Характеризується імпортом передових технологій з подальшим удосконален-

ням техніки і технології та, безпосередньо, організації її виробництва. Займає 

лідируючі позиції стосовно прикладних розробок. 
Джерело: розроблено авторами за даними [3, с. 286–287]. 

 

За аналізований період збільшилась   

частка кількості інноваційно активних під- 

приємств у загальній кількості промислових 

підприємств (рис. 3). 

За 2020 рік ситуація щодо інноваційної 

активності підприємств характеризується 

покращенням. Зокрема, збільшення кількос-

ті інноваційно активних підприємств спону-

кало до збільшення кількості впроваджених 

інноваційних продуктів (рис. 4). Проте, в 

Україні, в більшості, джерела фінансового 

забезпечення для впровадження інновацій є 

у великих компаній. 

 

 
Рис. 3. Тенденції зміни частки кількості 

інноваційно активних  підприємств у  за-

гальній кількості промислових підпри-

ємств, %. 
Джерело: складено за даними [4]. 

 

Рис. 4. Кількість впроваджених інновацій-

них продуктів  промисловими  підприєм-

ствами у 2016–2020 рр., одиниць 
Джерело: складено за даними [4]. 
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У ЄС близько половини підприємств 

(50,3%) із щонайменше 10 зайнятими людь-

ми повідомили про інноваційну активність 

за трирічний період 2016–2018 рр., що трохи 

більше, ніж у період 2014–2016 рр. (49,5%). 

Понад 60% інноваційних підприємств було 

у таких країнах як: Естонія (73,1%), Кіпр 

(68,2%), Бельгія та Німеччина (обидві по 

67,8%), Італія (63,2%), Швеція (63,1%), Авс-

трія (62,6%), Фінляндія (61,9%) та Греція 

(60,3%). Близько 30% у таких країнах як: 

Румунія (14,6%), Польща (23,7%), Угорщи-

на (28,7%) та Болгарія (30,1%). 

Не кожна інноваційна діяльність сто-

сується інноваційних продуктів, які є нови-

ми на ринку. Інноваційна діяльність також 

може стосуватися інноваційних бізнес-

процесів або інших проблем (наприклад, 

нові методи виробництва,  обробки  інфор-

мації,  маркетингу, розповсюдження, роз-

ширення асортименту фірми, інноваційні 

проекти, які все ще тривають або покида-

ють). 

Протягом трирічного періоду 2016–

2018 рр. 13,2% усіх підприємств ЄС із що-

найменше 10 зайнятими випустили на ринок 

один або кілька інноваційних продуктів, які 

були новими на ринку (той самий відсоток, 

як і в період 2014–2016 рр.). По всьому ЄС 

ця частка коливалася від 24,8% у Фінляндії 

до 2,9% у Румунії [8]. 

Загалом, виділяють такі головні харак-

теристики розвитку міжнародних компаній 

[2, с. 18]: 

– збереження високого рівня концент-

рації (більше 80% інвестицій та 50% торгівлі 

припадають на 500 найбільших компаній); 

– дотримання принципу випереджаль-

ного зростання інтернет-компаній та техно-

логічного бізнесу; 

– зростання кількості компаній із кра-

їн, які розвиваються, зокрема й у техноло-

гічному секторі; 

– позитивна динаміка збільшення кіль-

кості середніх і малих компаній, що вихо-

дять на міжнародний рівень; 

– зростання частки нематеріальних ак-

тивів. 

Отже,  на рівень  інноваційної  актив-

ності підприємств впливають ряд факторів: 

– політичні – політична воля, податко-

ві та інші обмеження з боку держави; 

– економічні – відсутність коштів для 

впровадження інноваційних проєктів, низь-

кий рівень фінансування науково-технічних 

розробок, низький рівень забезпеченості 

інвестиційними джерелами; 

– технологічні – слабка матеріальна та 

науково-технічна база, низький рівень  роз-

витку науково-технічної та господарської 

інфраструктури, повільні темпи модерніза-

ції, високий рівень вимог до нових  видів  

про-дукції. 

Варто зазначити, що низький рівень 

інноваційної активності вітчизняних підпри-

ємств зумовлений також такими факторами 

як: «нерозвинутість інформаційної інфра-

структури, недостатній рівень нормативно-

правового регулювання, ресурсні обмежен-

ня, прогалини у сфері безпеки та конфіден-

ційності даних, дефіцит кваліфікованих фа-

хівців, недостатній рівень компетентності 

майбутніх користувачів, низький рівень ци-

фрової культури, значна вартість проєктів, 

що передбачають використання цифрових 

технологій» [6, с.104]. 

В даному контексті, погоджуємось із 

С. Ф. Смерічевським та Д. М. Шаболтуном, 

що «для підтримання конкурентних позицій 

підприємствам потрібна гармонізації всіх 

складових економічного потенціалу із до-

триманням певної їх градації в залежності 

від рушійної сили, яка сконцентрована в тій 

и іній складовій, а процеси інтелектуалізації 

в архітектоніці економічного потенціалу і 

сфері управління, діджиталізація зовнішньо-

го і внутрішнього просторів потребують 

впровадження нових технологій» [7]. 

Позитивним у напрямі  сприяння  роз-

витку інноваційної діяльності вітчизняних 

підприємств є прийняття Стратегії розвитку 

сфери інноваційної діяльності на період до 

2030 року мета якої «полягає у розбудові 

національної інноваційної екосистеми для 

забезпечення швидкого та якісного перетво-

рення креативних  ідей  в  інноваційні про-

дукти та послуги, підвищення рівня іннова-

ційності національної економіки, що перед-

бачає створення сприятливих умов для роз-

витку інноваційної сфери, збільшення кіль-

кості впроваджуваних розробок, підвищення 

економічної віддачі від них, залучення інве-

стицій в інноваційну діяльність» [5]. Це на 

державному сприятиме підвищенню рівня 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Економічний вісник, 2021, №4 187_________________________________________



інноваційної діяльності українських підпри-

ємств, що є досить важливим в контексті    

цифровізації економіки. 

Для підвищення рівня економічної  

ефективності інноваційної діяльності під-

приємств необхідними кроками повинні ста-

ти пошук новітніх підходів до формування 

стратегій інноваційної діяльності з ураху-

ванням впливу факторів внутрішнього і зов-

нішнього середовища до яких віднесемо: 

впровадження цифрових технологій, раціо-

налізація процесів використання ресурсного 

потенціалу, впровадження ресурсозберігаю-

чих, екологічних, енергоефективних техно-

логій, дотримання принципів корпоративної 

соціальної відповідальності, підвищення     

рівня інтелектуалізації. Особливо зазначені 

напрями актуалізуються за умови функціо-

нування у міжнародному економічному 

просторі. 

Висновки. Одним із стримуючих фак-

торів у напрямі розвитку інноваційної дія-

льності підприємств є прагнення максимізу-

вати власну приватну вигоду, що не завжди 

співвідноситься із інвестуванням ресурсів у 

інновації, адже застосування  інноваційно-

цифровізаційних технологій здебільшого 

потребує часу, значних вкладень та 

пов’язано з певними ризиками. Проте, циф-

ровізація економіки стимулює розвиток усіх 

сфер, зокрема щодо подолання розривів у 

промисловій сфері шляхом перегляду стра-

тегічних пріоритетів завдяки прискоренню 

інноваційної активності, розширенню кор-

донів для співпраці у міжнародному еконо-

мічному просторі. При формуванні іннова-

ційної стратегії розвитку підприємства важ-

ливо дотримуватись принципів послідовно-

сті та систематичності для забезпечення на-

лежного       рівня ефективності інноваційної 

діяльності підприємства загалом при умові 

впливу зовнішнього середовища за обмеже-

ності ресурсів. 

Перспективи подальших розвідок ле-

жать в площині дослідження інноваційно-

інвестиційних умов модернізації підпри-

ємств. 
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MODERN TRENDS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES OF UKRAINE    

IN THE INTERNATIONAL ECONOMIC SPACE 

V. P.  Zalizniuk, Doctor of Sciences in State Regulation, Associate Professor, Kyiv National 

University of Trade and Economics, N. P. Safonik, Ph. D (Econ.), Senior Lecturer, National 

Aviation University, A. S. Kaya, Ph. D (Econ.), Associate Professor, National Aviation University 

 

Methods. The methodological basis of the research was the scientific concepts on innovation 

development of enterprises. The results of the research are based on general scientific and special 

methods. In particular, methods of generalization and comparison are used for formalization of the-

oretical provisions on innovation activity of enterprises; methods of analysis and synthesis – for 

formalization of internal and external factors, which influence processes of modernization of enter-

prises on the basis of principles of innovation; at estimation of indicators of innovation activity of 

domestic industrial enterprises and in international comparisons. 

Results. The article describes the current trends of innovative activity of Ukrainian enterpris-

es in the international economic space. Internal and external factors influencing processes of mod-

ernization of enterprises on the basis of principles of innovation are defined. The trends of innova-

tion activity of enterprises using international indicators, in particular, the Global Innovation Index, 

are analyzed. The innovative activity of domestic enterprises was assessed, in particular, the struc-

ture of the source of financing of innovation activity of industrial enterprises, the tendency of 

changes in the number of enterprises that introduced innovations. We analyze aspects of innovation 

activity in separate foreign countries. The trends of the number of innovation products introduced 

by domestic enterprises and enterprises of EU member states have been determined. The main char-

acteristics of development of international companies in the conditions of innovation are outlined. 

Novelty. On the basis of generalization of theoretical provisions of innovation activity of do-

mestic enterprises and estimation of competitive positions of Ukraine on international indices, tak-

ing into account indicators of innovation activity, the directions of increase of economic efficiency 

of innovation activity of enterprises are outlined. 

Practical value. On the basis of the research, it is determined that modern innovation and 

technological development and expansion of the limits of digitalization require enterprises to form 

strategic priorities aimed at innovation and technological development in order to increase the level 

of economic efficiency and competitiveness, especially in the conditions of activity in the interna-

tional economic space. 

Keywords: Enterprise, innovation activity, international economic space, international busi-

ness, innovation product. 
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