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ВСТУП 

 

Одним з ключових чинників економічного розвитку національної 

економіки є забезпечення результативності наукової діяльності та нарощення 

обсягу інновацій. Реалізація цього стратегічного завдання передбачає 

активізацію державних інституцій щодо підтримки  галузей національної 

економіки в процесі розвитку науки та впровадження інновацій. 

Актуальність дослідження проблем наукової та інноваційної діяльності 

підтверджується наявністю сучасних наукових робіт таких науковців як: І. М. 

Кобушко та М. Є. Колесник,  О. В. Комчатних, І. М. Манаєнко та А. І. Кравець, 

В. І. Міняйло, А. І. Панченко, В. В. Письменний та В. І. Письменний, А. Б. 

Почтовюк, В. Ф. Стефківський та К. А. Булигіна, М. В. Тарасюк та О. В. 

Малярчук,  С. О. Тульчинська та І. І. Свистун, В. Є. Хаустова та О. І. Решетняк, 

М. М. Яремик та інші.  

Разом з тим, проблеми розвитку науки та реалізації інновацій на 

галузевому рівні досліджені недостатньо, що вимагає, по-перше формування 

організаційного механізму державної підтримки інновацій та наукових 

досліджень; по-друге, формулювання комплексних рекомендацій з 

інноваційного розвитку найбільш перспективних галузей національної 

економіки, що і визначає зміст цієї роботи.  

Враховуючи викладене вище, основними завданнями написання цієї 

роботи є:  аналіз  поточного стану наукової та інноваційної діяльності в 

Україні; формування методики інтегральну оцінку наукової та інноваційної 

діяльності з використанням офіційних даних з відкритих джерел; розробка 

рекомендації щодо визначення перспективних обсягів державного 

фінансування науки та інноваційної діяльності;  формування організаційно-

економічного механізму державної підтримки розвитку інновацій та наукових 

досліджень пріоритетних галузей національної економіки. 

Монографія призначена для науковців,  викладачів, аспірантів, здобувачів 

та студентів економічних спеціальностей, що цікавляться проблемами 

фінансового забезпечення наукової та інноваційної діяльності в Україні.  

Практична цінність результатів монографії полягає у тому, що їх 

практичне впровадження дозволить підвищити раціональність використання 

державних коштів, що обумовить значне прискорення розвитку науки, 

зростання обсягів інноваційної діяльності та покращення соціально-

економічної ситуації в країні.  
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1. АНАЛІЗ ТА ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1 Рекомендації щодо визначення обсягів державного фінансування 

наукових досліджень 

 

Історія провідних країн світу вказує на те, що найбільш видатних успіхів 

досягли країни, де процес генерації наукових знань супроводжувався 

відкриттями, що перетворили науку на один з найбільш важливих чинників 

економічного зростання за рахунок виробництва високотехнологічних та 

конкурентоздатних товарів і послуг. При цьому розвиток науки відбувався за 

підтримки державних інститутів (що особливо характерно для суспільства на 

постіндустріальній стадії розвитку). Загальновідомо, що забезпечення розвитку 

науки потребує масштабних інвестицій, тому завдання раціонального розподілу 

та використання фінансових та інших ресурсів у даному випадку набуває 

особливої актуальності. Для обґрунтування управлінських рішень щодо 

визначення обсягів фінансування наукової та інноваційної діяльності суб’єктів 

господарювання необхідно запропонувати зрозумілі критерії розподілу 

державних коштів, що виділяються для забезпечення інноваційного розвитку 

економіки. 

Актуальність проблем пов’язаних з обґрунтуванням обсягів фінансування 

наукових досліджень підтверджується результатами наукових досліджень 

вітчизняних вчених [6-10]. Особливо варто виділити роботу В. В. Письменного 

та В. І. Письменного, оскільки стаття цих авторів містить комплексний аналіз 

показників, що характеризують поточний стан вітчизняної науки. Зокрема, 

варто відзначити порівняння показників України та інших країн, що дає 

узагальнене уявлення про науковий потенціал України [8, табл. 1, 3, 5]. В. Є. 

Хаустова та О. І. Решетняк у статті [10] провели всебічний аналіз  розвитку 

науки в Україні – ця робота відзначається обґрунтованістю авторських 

висновків та наочністю представлення результатів дослідження. Автори 

акцентують увагу на тенденціях, що відображають динаміку чисельності 

наукових кадрів [10, с. 64-66], а також аналізують зміни показників, що 

узагальнено відображають фінансування науки та результати наукової 

діяльності. Рекомендації, що містяться у роботах інших науковців [6, 7, 9], 

мають загальний характер.  

Отже, за результатами аналізу наукових робіт, присвячених проблемам 

функціонування і розвитку вітчизняної науки можна зробити висновок, що їх 

автори здійснюють аналіз показників, що характеризують наукову діяльність, 

не приділяючи належної уваги обґрунтуванню обсягів фінансування цієї 
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діяльності, що свідчить про необхідність формулювання науково-методичних 

рекомендацій в цій сфері.  

Для оцінки процесу і результатів наукової діяльності в Україні необхідно 

навести основні показники, що узагальнено характеризують таку діяльність 

(табл. 1.1).  

 

Таблиця 1.1 – Показники, що характеризують наукову діяльність  

Показники  Період Відхилення 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 2020-

2019 

2019-

2018 

Кількість організацій, що 

здійснювали НДР, од.  

950 950 769 - -181 

Кількість працівників, задіяних у 

виконанні НДР, тис. осіб 

88,13 79,26 78,86 -8,87 -0,4 

у. т.ч. дослідники, % 65,4 64,5 65,2 -0,9 0,7 

Витрати на НДР, млн. грн., з них: 16773,7 17254,6 17022,4 480,9 -232,2 

фундаментальні дослідження, % 22,4 21,7 25,0 -0,7 3,3 

прикладні дослідження, % 21,3 21,1 23,3 -0,2 2,2 

науково-технічні розробки, % 56,3 57,2 51,6 0,9 -5,6 

 

Як бачимо, наукова діяльність відзначається як позитивними, так і 

негативними явищами, що спостерігалися протягом останніх років. Так, у  

2020 р. порівняно з попереднім періодом зафіксоване скорочення як кількості 

наукових організацій що здійснювали НДР (на 181 од.) так і кількості 

працівників, залучених до цього процесу (на 0,4 тис. осіб).  

Разом з тим, частка дослідників серед працівників що виконували НДР 

протягом 2018-2020 рр. лишалася порівняно стабільною – значення 2020 р. 

близьке до рівня 2018 р. і становить 65,2 %, що вказує на пропорційне 

зменшення кількості працівників за категоріями.  

Крім того, спостерігаються незначні коливання загальних витрат на 

здійснення НДР, що супроводжується зростанням частки витрат на 

фундаментальні дослідження (з 22,4 до 25 % протягом 2018-2020 рр.) з 

одночасним зниженням цього показника для науково-технічних розробок 

(відповідно, з 56,3 % у 2018 р. до 51,6 % у 2020 р.) та незначним зростанням 

питомої ваги витрат на прикладні дослідження.  

Варто відзначити, що описані явища не можна вважати критичними для 

вітчизняної науки. Однак, збереження у майбутньому тенденції щодо 
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скорочення наукових організацій матиме негативні наслідки у стратегічній 

перспективі.  

Однією з найважливіших умов розвитку науки є раціональне 

розподілення державних коштів між суб’єктами, що здійснюють НДР. Тому 

далі будуть наведені рекомендації щодо вирішення цього практичного 

завдання. Передбачається, що розподіл коштів здійснюється за видами 

економічної діяльності суб’єктів господарювання (розподілення коштів за 

регіонами є альтернативним варіантом і темою для окремої наукової роботи). 

Реалізацію рекомендацій що пропонуються доцільно здійснювати у 

декілька етапів, що за змістом і послідовністю виконання аналогічні до 

процедур, що описані у економічній діагностиці (вибір показників, що 

описують вплив факторів на процес що розглядається, визначення цих 

показників, аналіз і узагальнення результатів). Розглянемо їх детальніше.   

Вибір показників, що у загальному вигляді характеризують різні аспекти 

наукової діяльності. На цьому етапі необхідно виділити декілька ключових 

чинників, що впливають на наукову діяльність.  

1. Кадрове забезпечення наукової діяльності. Цей фактор є одним з 

найбільш важливих, бо суб’єктами наукової діяльності є дослідники, що 

генерують нові ідеї та контролюють їх реалізацію. Враховуючи це, для 

відображення рівня кадрового забезпечення пропонується використовувати 

частку дослідників у загальній кількості працівників, що залучені до здійснення 

науково-дослідних робіт. Таким чином, підсумкова формула для розрахунку 

показника кадрового забезпечення набуває вигляду (1.1): 

 

    
  

    
                                                               

 

де ККЗ – коефіцієнт кадрового забезпечення наукової діяльності, частка 

одиниці; 

ЧД – чисельність дослідників за видами економічної діяльності суб’єктів 

господарювання, осіб; 

ЧНДР – чисельність осіб, задіяних у НДР за видами економічної діяльності 

суб’єктів господарювання, осіб. 

Варто відзначити, що усі працівники не можуть бути дослідниками, тому 

максимальне значення показника (1.1) не дорівнює одиниці (середній рівень 

цього показника по Україні за 2020 р. становить 65,2 %). 
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2. Прикладний характер наукових розробок. Врахування цього чинника 

обумовлене необхідністю першочергового впровадження розробок, що мають 

практичне значення для науки і техніки, оскільки саме такі наукові результати 

мають досить високий потенціал їх комерціалізації (що також пов’язане із 

значним ризиком їх впровадження). Саме для таких проєктів у розвинутих 

країнах залучається венчурний капітал. Але держава також може виступати 

інвестором, забезпечуючи фінансування розвитку науки. Для характеристики 

цього фактору пропонується визначати рівень фінансування прикладних та 

експериментальних розробок (1.2). Цей показник також можна визначити, як 

частку витрат на усі види досліджень крім фундаментальних (1.3): 

 

     
       

   
                                                               

                                                                         

 

де РПЕР – рівень фінансування прикладних та експериментальних розробок, 

частка одиниці; 

ВПД, ВЕР – відповідно, витрати на прикладні дослідження та 

експериментальні (науково-технічні) розробки за видами економічної 

діяльності суб’єктів господарювання, тис. грн.; 

НДР – загальні витрати на здійснення досліджень, тис. грн.;  

dФД – частка витрат на фундаментальні дослідження у їх загальній 

величині, частка одиниці. 

Таким чином, цей показник не враховує витрати на дослідження, що 

важливі для науки як такої, але не пов’язані з отриманням економічних вигід 

від їх комерціалізації.  

3.  Залучення коштів міжнародних організацій в процесі наукових 

досліджень. Цей чинник відображає інвестиційну привабливість вітчизняного 

наукового сектору для міжнародних організацій, а його вплив на процес 

фінансового забезпечення наукової діяльності пропонується відображати 

шляхом визначення рівня міжнародного фінансування досліджень і  

розробок (1.4): 

      
     

   
                                                               

 

де РМФДР – рівень міжнародного фінансування досліджень і розробок, 

частка одиниці; 
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НДРМО – витрати міжнародних організацій і установ на фінансування 

НДР в Україні, тис. грн.; 

НДР – загальні витрати на здійснення НДР, тис. грн.  

4. Самостійність здійснення наукових досліджень і розробок суб’єктами 

господарювання. Цей чинник характеризує ступінь реалізації фінансових 

можливостей підприємств щодо самостійного фінансування НДР. Для 

відображення впливу цього фактору пропонується визначати коефіцієнт 

самостійності фінансування досліджень (1.5): 

 

      
     

   
                                                         

 

де КСФДР – коефіцієнт самостійного фінансування досліджень і розробок, 

частка одиниці; 

НДРВК – витрати на фінансування НДР за власні кошти суб’єктів 

господарювання за видами економічної діяльності, тис. грн.; 

НДР – загальні витрати на здійснення НДР, тис. грн.  

Визначившись з показниками, що в узагальненому вигляді 

характеризують наукову діяльність, необхідно розрахувати їх значення. 

Визначення обраних показників. Для визначення показників, що 

охарактеризовані вище пропонується використовувати офіційну статистичну 

інформацію (а саме – статистичний збірник «Наукова та інноваційна діяльність 

України» за 2020 р. [11]. Варто відзначити, що відсутність деяких значень серед 

результатів розрахунків відносних показників, які узагальнено характеризують 

наукову діяльність в Україні (табл. 1.2), говорить або про відсутність 

необхідних первинних даних для розрахунку, або про відсутність наукової 

діяльності за певним видом економічної діяльності суб’єктів господарювання 

(для спрощення розрахунків відсутні значення будуть прирівнюватися до 

нульових).  

Як бачимо, у офіційних джерелах статистичної інформації найбільш 

впорядкованою є інформація, що стосується виконавців наукових робіт. З 

іншого боку, у 2020 р. зафіксовані вкрай низькі показники залучення і 

використання коштів міжнародних організацій, що свідчить про значний 

нереалізований потенціал вітчизняної науки у цій сфері. 

Разом з тим, найбільш автономними виконавцями наукових проєктів є 

суб’єкти господарювання, що репрезентують сільське, лісове та рибне 

господарство, переробну промисловість, а також мистецтво, спорт розваги та 



10 

 

відпочинок – недостатній обсяг фінансування досліджень за цими напрямками 

компенсується активністю підприємств та організацій, що здійснюють наукові 

дослідження за власні кошти і потребують інвестицій.  

 

Таблиця 1.2 – Результати визначення показників наукової діяльності, 

2020 р., частка одиниці 

Види економічної діяльності Показники 

ККЗ РПЕР РМФДР КСФДР 

Сільське, лісове та рибне  

господарство (A) 

0,534 0,647 - 0,255 

Переробна промисловість (C) 0,425 1 0,002 0,39 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність (H) 

0,347 - - - 

Інформація та телекомунікації (J) 0,799 - - - 

Операції з нерухомим майном (L) 0,635 1 - 0,108 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність (M) 

0,636 0,726 0,29 0,06 

Освіта (P) 0,864 0,709 0,065 0,027 

Охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги (Q) 

0,771 0,945 0,00014 0,115 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 

(R) 

0,739 0,491 - 0,21 

В середньому по Україні  0,652 0,75 0,24 0,124 

 

Розрахунок інтегрального показника фінансування наукової діяльності 

та ранжування отриманих результатів. Оскільки усі представлені показники 

мають різний економічний зміст, пропонується визначити індекси, порівнявши 

їх значення із середніми значеннями по Україні, що дозволить перейти до 

визначення інтегрального показника фінансування наукової діяльності. Крім 

того, результати розрахунків (табл. 1.3) дозволяють отримати уявлення про те, 

наскільки перспективні є ті чи інші напрямки розвитку науки.  

Відповідно до змісту розрахованих показників, до таких напрямків 

відносяться: а) підвищення кваліфікації наукових кадрів; реалізація прикладних 

та інноваційних розробок; взаємодія з міжнародними організаціями щодо 

фінансування наукових досліджень та організація їх самостійного здійснення з 

використанням власних фінансових ресурсів.  
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Для розрахунку інтегрального показника, що узагальнено відображає стан 

науки за видами економічної діяльності суб’єктів господарювання, 

пропонується застосовувати  середню арифметичну (1.6): 

Таблиця 1.3 – Індекси показників наукової діяльності, 2020 р., частка одиниці 

Види економічної діяльності (код за КВЕД) Показники 

ККЗ РПЕР РМФДР КСФДР 

Сільське, лісове та рибне господарство (A) 0,819 0,863 - 2,056 

Переробна промисловість (C) 0,652 1,333 0,008 3,145 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність (H) 

0,532 - - - 

Інформація та телекомунікації (J) 1,225 - - - 

Операції з нерухомим майном (L) 0,974 1,333  0,871 

Професійна, наукова та технічна діяльність (M) 0,975 0,968 1,208 0,484 

Освіта (P) 1,325 0,945 0,271 0,218 

Охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги (Q) 

1,183 1,26 0,001 0,927 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (R) 1,133 0,655 - 1,694 

 

     
 

 
∑  

 

   

                                                              

 

де ІФНД – інтегральний показник фінансування наукової діяльності, 

частка одиниці; 

n – кількість показників (n=4); 

ki – показник, що характеризує i-й вид економічної діяльності. 

На основі результатів попередніх розрахунків визначимо інтегральний 

показник з ранжуванням отриманих результатів (рис. 1.1). 

Отже, отримані результати узагальнено відображають галузеву специфіку 

суб’єктів економічної діяльності, на що вказують порівняно високі показники 

переробної промисловості, сільського, лісового та рибного господарства, 

професійної наукової та технічної діяльності, а також  такого виду діяльності як 

«мистецтво, спорт, розваги та відпочинок». Досить високі результати 

останнього з перелічених видів діяльності, а також галузі сільського 

господарства пояснюються високою ініціативністю суб’єктів господарювання, 

що схильні до самостійного здійснення наукових досліджень і розробок.   

В той же час, низькі результати транспортної та інформаційної сфери 

частково обумовлені відсутністю даних у статистичній звітності, а частково – 
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порівняно низькими показниками цих напрямків діяльності. Найвищий 

показник переробної промисловості свідчить, що дослідження здійснюються, 

переважно, у сфері, що безпосередньо пов’язана з виробництвом продукції 

(частка обсягу продукції є новою, бо наукова і інноваційна діяльність 

розвиваються одночасно).  

 

 

Рисунок 1.1 – Результати визначення інтегрального показника 

фінансування наукової діяльності 

джерело: побудовано авторами 

 

Заключним етапом дослідження є визначення частки державного 

фінансування науки за видами економічної діяльності суб’єктів 

господарювання. Для цього необхідно визначений раніше інтегральний 

показник використати як узагальнюючий критерій розподілу державних 

коштів, а результати розрахунків представити у вигляді структурних 

показників. З урахуванням цього, формула для визначення частки державного 

фінансування набуває вигляду (1.7): 

 

     (    ∑    ⁄ )                                                          
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де dНДР – частка державного фінансування НДР, що припадає на 

певний вид економічної діяльності, відсотки; 

ІФНД – інтегральний показник, що використовується як критерій 

фінансування наукової діяльності, частка одиниці. 

Нижче наведемо результати визначення частки державного фінансування 

наукових досліджень (табл. 1.4). 

 

Таблиця 1.4 – Частка державного фінансування наукових досліджень за 

видами економічної діяльності, відсотки  

Види економічної діяльності (код за КВЕД) Частка державного 

фінансування НДР 

Сільське, лісове та рибне господарство (A) 13,815 

Переробна промисловість (C) 18,989 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність (H) 

1,966 

Інформація та телекомунікації  4,527 

Операції з нерухомим майном (L) 11,745 

Професійна, наукова та технічна діяльність (M) 13,434 

Освіта (P) 10,197 

Охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги (Q) 

12,458 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (R) 12,869 

Разом 100 

 

Отже, за результатами аналізу змісту економічних показників, що 

відображають здійснення наукової діяльності в Україні, визначення цих 

показників та розрахунку інтегрального показника фінансування наукової 

діяльності, було розраховано структурні показники, які пропонується 

використовувати для обґрунтування обсягів фінансування розвитку науки за 

найбільш перспективними видами економічної діяльності суб’єктів 

господарювання.  

Інший підхід щодо фінансування розвитку науки полягає у тому, щоб 

фінансувати напрямки економічної діяльності з найнижчими показниками за 

результатами визначення інтегрального показника фінансування наукових 

досліджень. Але реалізація такого підходу не гарантує значного  зростання 

ключових показників, що відображають розвиток вітчизняної науки.  
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Універсальність викладених вище пропозицій у тому, що вони можуть 

бути доповнені і удосконалені у разі змін у складі офіційної інформації, що 

стосується наукової діяльності. Альтернативним напрямком обґрунтування та 

впровадження викладених пропозицій є визначення обсягів фінансування 

розвитку суб’єктів господарювання за регіонами із застосуванням методів 

кореляційно-регресійного аналізу (за умов наявності та використання значного 

масиву фактичних даних). 

 

1.2 Визначення перспективних обсягів державного фінансування 

наукової діяльності 

 

Обґрунтування обсягів фінансування наукової діяльності є важливим 

завданням для забезпечення прискореного розвитку національної економіки. 

Раніше було викладено пропозиції щодо розподілення державних коштів на 

розвиток науки за видами економічної діяльності суб’єктів господарювання. 

Однак, практична реалізація цього завдання ускладняється через необхідність 

планування обсягів фінансування, тоді як наявна статистична інформація не 

лише відображає поточну ситуацію в країні, але й надходить із значним 

запізненням через обробку значного масиву первинної інформації. З огляду на 

це, в межах цього проекту необхідно не лише надати рекомендації з визначення 

обсягів державного  фінансування наукової діяльності на 2020 р. (як останній 

період представлення статистичної інформації), але й запропонувати способи 

визначення перспективних обсягів фінансування цих видів діяльності. 

Виконання цього завдання передбачає реалізацію трьох етапів (рис. 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Характеристика етапів визначення перспективних обсягів 

державного фінансування наукової діяльності 

Джерело: побудовано авторами 

Розглянемо перелічені етапи детальніше.  

1. Впорядкування фактичних даних.  Передбачається, що наукова 

діяльність оцінюється на основі використання показників, що визначені раніше 

(див. п. 1.1). Але відносні показники складаються з абсолютних первинних 

даних (крім випадків, коли наводяться у статистичних збірниках саме у 

відносному вираженні). Оскільки кожен абсолютний показник 

характеризується власною динамікою змін, виникає необхідність визначати 

перспективні значення абсолютних показників, з подальшим застосуванням 

співвідношень (1.1-1.5). Офіційні відомості, що характеризують наукову 

діяльність є обмеженими, тому пропонується обмежити період представлення 

первинної інформації 2017-2020 рр., а перспективні показники визначати 

станом на 2021-2022 р. (первинні абсолютні і відносні показники, що 

характеризують наукову діяльність за 2017-2020 рр. наведені у додатку А, табл. 

А.1). 

Аналіз складу первинних даних дозволяє говорити про необхідність 

введення таких обмежень щодо переліку показників та видів економічної 

діяльності за якими буде здійснено розрахунки: 

а) в процесі розрахунків пропонується обмежитися такими показниками 

як: коефіцієнт кадрового забезпечення наукової діяльності, рівень 

міжнародного фінансування досліджень і розробок та коефіцієнт самостійного 

фінансування досліджень і розробок; що пов’язане з відсутністю  первинних 

даних за 2017-2019 рр. для визначення перспективних значень інших 

показників; 

б) для визначення перспективних значень першого з наведених 

показників буде використана фактична інформація за 2017-2020 рр., а для 

інших цей період складатиме 2019-2020 рр., що також частково пояснюється 

наведеними вище причинами; 

в) в процесі узагальнення результатів розрахунків будуть враховуватися 

результати лише тих галузей економічної діяльності, для яких є можливість 

визначення більше одного показника.  

Наведемо приклад первинних даних для виду економічної діяльності 

«Освіта» з урахуванням описаних вище обмежень (табл. 1.5). Як бачимо, 

первинна інформація за окремими напрямками економічної діяльності дійсно є 

неповною (що пояснюється змінами у складі такої інформації залежно від року 
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публікації). Оскільки під час розрахунків будуть використовуватися первинні 

дані, що характеризують Україну в цілому, доцільно навести їх нижче (табл. 

1.6).  

Представлені дані дозволяють проілюструвати спосіб визначення 

перспективних значень показників з подальшим розрахунком перспективних 

значень інтегральних показників, що відображають наукову діяльність за 

видами економічної діяльності суб’єктів господарювання. 

 

Таблиця 1.5 – Первинні дані, що характеризують  вид економічної 

діяльності «Освіта», 2017-2020 рр. 

Показники  Період 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Чисельність дослідників, осіб 15432 14140 11782 12923 

Чисельність осіб, задіяних у НДР, 

осіб 

18034 16352 13810 14955 

Загальні витрати на здійснення 

НДР, тис. грн. 

- - 1056783,8 1373806,0 

Витрати міжнародних організацій і 

установ на фінансування НДР, тис. 

грн.  

- - 59041,8 89520,3 

Витрати на фінансування НДР за 

власні кошти суб’єктів 

господарювання, тис. грн.  

- - 40453,7 36903,8 

 

Таблиця 1.6 – Первинні дані, що характеризують Україну в цілому 

 2017-2020 рр. 

Показники  Період 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Чисельність дослідників, 

осіб 

59392 57630 51121 51427 

Чисельність осіб, задіяних у 

НДР, осіб 

94274 88128 79262 78860 

Загальні витрати на 

здійснення НДР, тис. грн. 

13379292,4 16773724,5 17254629,7 17022419,3 

Витрати міжнародних 

організацій і установ на 

фінансування НДР,  

3262844,1 3642585,7 3856175,0 4083258,5 
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тис. грн.  

Витрати на фінансування 

НДР за власні кошти 

суб’єктів господарювання,  

тис. грн.  

1340844,1 1610011,8 1725112,0 2105454,1 

Далі доцільно перейти до наступного етапу цих рекомендацій.  

2. Розрахунок перспективних значень показників. Враховуючи 

обмежений набір первинних даних, для визначення перспективних значень 

абсолютних показників пропонується використовувати найпростіші методи 

екстраполяції, що передбачають збереження тенденцій змін фактичних 

показників у майбутньому. До таких методів відноситься використання 

середніх темпів зростання або середнього абсолютного відхилення. Залежно від 

методу, формули для визначення перспективних значень абсолютних 

показників виглядатимуть таким чином (1.8, 1.9): 

 

                                                                  

          ∑                                                            

 

де yt+n перспективне значення показника на n періодів; 

 yt – останнє за часом фактичне значення показника; 

 t - тривалість фактичного періоду даних, років; 

 n – тривалість періоду визначення перспективних значень показників, 

років. 

 В процесі застосування означених методів варто враховувати такі 

особливості: 

По-перше, у разі застосування до ряду даних ці методи дають дещо різні 

результати, бо у другому випадку негативні та позитивні відхилення 

компенсуються.По-друге, якщо ряд складається з двох показників 

визначаються не середні абсолютні відхилення або темпи зростання, а 

аналогічні показники за 2020 р. 

По-третє, перспективні значення показників необхідно розраховувати як 

для окремих видів діяльності так і для України в цілому, оскільки в 

подальшому на основі перспективних значень будуть визначатися індекси.  

З урахуванням викладеного вище, для визначення перспективних значень 

краще застосувати темпи зростання (середні або часткові). За результатами 

застосування формули (1.8) визначені перспективні значення абсолютних 

показників для виду економічної діяльності «Освіта» та України в цілому за 
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2021-2022 р. (табл. 1.7). Аналогічні розрахунки здійснені і для інших видів 

економічної діяльності, інформація щодо яких дозволяє визначити більше 

одного перспективного відносного показника. Результати цих розрахунків 

також представлені у додатку A (див. табл. A.2).  

Таблиця 1.7 – Приклад визначення перспективних значень абсолютних 

показників, 2021-2022 рр.  

Показники  Вид економічної 

діяльності «освіта» 

Україна 

2021 р. 2022 р. 2021 р. 2022 р. 

Чисельність дослідників, 

осіб 
12180 11481 49016 46719 

Чисельність осіб, задіяних 

у НДР, осіб 
14050 13200 74303 70011 

Загальні витрати на 

здійснення НДР, тис. грн. 
1785931 2321688,4 18445227 19986958,5 

Витрати міжнародних 

організацій і установ на 

фінансування НДР, тис. 

грн.  

135732,4 205800 4400247 4741843,8 

Витрати на фінансування 

НДР за власні кошти 

суб’єктів господарювання, 

тис. грн.  

33665,4 30711,2 2447193 2844400,7 

Таблиця 1.8 – Розрахунок відносних показників, що характеризують 

наукову діяльність 2021 р., частка одиниці 

Вид економічної діяльності (код за КВЕД) ККЗ РМФДР КСФДР 

Сільське, лісове та рибне господарство (A) 0,574 - 0,069 

Переробна промисловість (C) 0,434 0,0008 0,632 

Операції з нерухомим майном (L) 0,627 - 0,19 

Професійна, наукова та технічна діяльність (M) 0,654 0,314 0,035 

Освіта (P) 0,867 0,076 0,019 

Україна 0,66 0,257 0,153 
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Таблиця 1.9 – Розрахунок відносних показників, що характеризують 

наукову діяльність 2022 р., частка одиниці 

Вид економічної діяльності (код за КВЕД) ККЗ РМФДР КСФДР 

Сільське, лісове та рибне господарство (A) 0,614 - 0,018 

Переробна промисловість (C) 0,443 0,0003 0,976 

Операції з нерухомим майном (L) 0,595 - 0,334 

Професійна, наукова та технічна діяльність (M) 0,673 0,34 0,02 

Освіта (P) 0,87 0,089 0,013 

Україна  0,667 0,276 0,189 

Умовні позначення: ККЗ – коефіцієнт кадрового забезпечення наукової діяльності, 

частка одиниці; РМФДР – рівень міжнародного фінансування досліджень і розробок, частка 

одиниці; КСФДР – коефіцієнт самостійного фінансування досліджень і розробок, частка 

одиниці. 

 

Використання перспективних абсолютних показників дозволяє визначити 

перспективні значення таких відносних показників як: коефіцієнт кадрового 

забезпечення наукової діяльності, рівень міжнародного фінансування 

досліджень і розробок та коефіцієнт самостійного фінансування досліджень і 

розробок (табл. 1.8, 1.9). Далі необхідно визначити індекси, що є результатом 

порівняння відносних перспективних показників за видами економічної 

діяльності та аналогічних показників, визначених для України. Результати 

розрахунку індексів за 2021-2020 рр. представлені нижче (табл. 1.10, 1.11). 

 

Таблиця 1.10 – Розрахунок індексів для перспективної інтегральної 

оцінки наукової діяльності 2021 р., частка одиниці 

Вид економічної діяльності (код за КВЕД) Індекси за показниками: 

ККЗ РМФДР КСФДР 

Сільське, лісове та рибне господарство (A) 0,87 - 0,451 

Переробна промисловість (C) 0,658 0,003 4,131 

Операції з нерухомим майном (L) 0,95 - 1,242 

Професійна, наукова та технічна діяльність (M) 0,991 1,222 0,229 

Освіта (P) 1,314 0,296 0,124 
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Таблиця 1.11 – Розрахунок індексів для перспективної інтегральної 

оцінки наукової діяльності 2022 р., частка одиниці 

Вид економічної діяльності (код за КВЕД) Індекси за показниками: 

ККЗ РМФДР КСФДР 

Сільське, лісове та рибне господарство (A) 0,921 - 0,095 

Переробна промисловість (C) 0,664 0,001 5,164 

Операції з нерухомим майном (L) 0,892 - 1,767 

Професійна, наукова та технічна діяльність (M) 1,009 1,232 0,106 

Освіта (P) 1,304 0,322 0,069 

Результати розрахунків показують, що переробна промисловість має 

значний потенціал щодо здійснення наукових досліджень за власні кошти 

суб’єктів господарювання. В той же час, показник взаємодії з міжнародними 

організаціями щодо залучення іноземних коштів для фінансування розвитку 

вітчизняної науки у цього виду економічної діяльності є досить низьким. Далі 

доцільно визначити перспективні інтегральні показники, що характеризують 

наукову діяльність.  

3. Визначення перспективних значень структурних показників для розподілу 

державних коштів. В результаті узагальнення значень розрахованих вище 

індексів розраховано перспективні інтегральні показники фінансування 

наукової діяльності (ІФНД) за 2021-2020 рр. З урахуванням ранжування видів 

економічної діяльності, результати розрахунків виглядають таким чином (рис. 

1.3, 1.4). 

 
Рисунок 1.3 – Результати інтегральної оцінки наукової діяльності,  

2021 р., частка одиниці 
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Джерело: побудовано авторами 

 

Рисунок 1.4 – Результати інтегральної оцінки наукової діяльності,  

2022 р., частка одиниці 

Джерело: побудовано авторами 

 

За результатами розрахунків інтегрального показника фінансування 

наукової діяльності на основі індексів перспективних відносних показників, 

спостерігається посилення позицій переробної промисловості та покращення 

результатів виду діяльності «операції  з нерухомим майном» на тлі незначного 

зниження інтегрального показника за 2022 р., що розрахований для інших видів 

економічної діяльності.  

Сільське, лісове та рибне господарство все ще залишається сферою 

діяльності, інноваційний потенціал якої поки що не розкрито у повній мірі. 

Частково це пояснюється застосуванням технологій, що традиційно 

застосовувалися у сільському, лісовому та рибному господарстві. Але найбільш 

ймовірною причиною поточного стану цього виду діяльності є брак державного  

фінансування наукових досліджень та недостатнє впровадження інновацій в 

процесі здійснення господарської діяльності суб’єктів господарювання.  

Результати визначення інтегрального показника дають можливість 

розрахувати очікувані структурні показники фінансування наукової діяльності 

за видами економічної діяльності (табл. 1.12).Отже, визначені структурні 

показники можуть  застосовуватися в процесі планування заходів з фінансової 

підтримки наукової діяльності за видами економічної діяльності суб’єктів 

господарювання. 
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Таблиця 1.12 – Результати визначення перспективних структурних 

показників для фінансування наукової діяльності, 2021-2022 рр., відсотки 

Вид економічної діяльності (код за КВЕД) Структурні показники за 

період, % 

2021 р. 2022 р. 

Сільське, лісове та рибне господарство (A) 10,577 7,508 

Переробна промисловість (C) 38,389 43,034 

Операції з нерухомим майном (L) 17,572 19,623 

Професійна, наукова та технічна діяльність (M) 19,567 17,32 

Освіта (P) 13,895 12,515 

Всього  100 100 

 

Перелік показників, що застосовувалися під час проведення розрахунків 

може бути доповнений у разі розширення і доповнення наявної статистичної 

інформації, що узагальнено відображає наукову діяльність в Україні.  

Враховуючи тісний діалектичний зв’язок між науковою та інноваційною 

діяльністю (наукові дослідження є підґрунтям для успішного здійснення 

інновацій, тоді як, інноваційна діяльність супроводжується дослідженнями, що 

мають, здебільшого, прикладний характер); фінансування наукових досліджень 

та інноваційної діяльності за видами економічної діяльності суб’єктів 

господарювання мають здійснюватися синхронно, що у стратегічній 

перспективі забезпечить додаткові конкурентні переваги національної 

економіки в результаті розробки нової унікальної та високотехнологічної 

продукції. 

2. АНАЛІЗ ТА ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1 Обґрунтування рекомендацій з фінансування  

інноваційного розвитку економіки 

 

Аналіз суспільного розвитку в історичному контексті свідчить, що 

найбільш значні результати досягалися провідними країнами Європи та світу за 

рахунок впровадження інновацій. Це підтверджується науково-технічними 

революціями протягом кінця ХІХ, початку ХХ століття, коли були здійснені 

відкриття, що значно підвищили якість життя людей і перетворили науку на 

ключовий фактор соціально-економічного розвитку як окремих країн, так і 

світу в цілому.  
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Значення фактору успішності інновацій в процесі розвитку економічних 

систем сьогодні лише зростає, але в Україні процес інноваційного розвитку 

значно ускладнюється через: а) міграцію наукових кадрів (так зване «витікання 

мізків»); б) брак фінансування (що пояснюється високим ризиком здійснення 

інновацій, нераціональним розподілом наявних ресурсів та низькою 

інвестиційною привабливістю окремих галузей економіки); в) недостатню 

увагу до проблем забезпечення інноваційного розвитку на рівні державних 

інституцій.  

Для ілюстрації поточної ситуації, що склалася в сфері реалізації 

інновацій, доцільно навести загальні показники, що характеризують 

інноваційну діяльність в Україні (табл. 2.1).  

Як бачимо, зростання обсягів реалізації інноваційної продукції у 2020 р. 

порівняно з 2018 р. більш ніж на 20 млрд. грн. супроводжується значним 

зниженням обсягів реалізації продукції, що є новою для ринку (що, власне, і 

характеризує продукцію як інноваційну). Разом з тим, ефективність здійснення 

інноваційної діяльності в цей же період зросла, що обумовлене не лише 

зниженням витрат, а і частково пояснюється впливом інфляційних процесів. 

Отже, зростання обсягів інноваційної діяльності відбувається на тлі зниження 

основної характеристики інноваційної продукції – новизни для потенційних 

споживачів, що дозволяє дійти висновку про необхідність обґрунтування і 

практичного впровадження рекомендацій щодо фінансування інноваційної 

діяльності в Україні.  

Проблеми фінансування інноваційної діяльності розглядаються у 

наукових роботах вітчизняних дослідників. Переважна більшість з них приділяє 

значну увагу аналізу показників, що характеризують інноваційну або наукову 

діяльність. 

Таблиця 2.1 – Показники, що характеризують інноваційну діяльність в 

Україні, 2018, 2020 рр. 

Показники  Період Відхилення 

2018 р. 2020 р. 

Обсяг реалізації інноваційної 

продукції, тис. грн.  

39121407,0 59510752,0 20389345 

Обсяг реалізації інноваційної 

продукції принципово нової для  

ринку, тис. грн. 

16055714,0 10770298,9 -5285415,1 

Частка нової для ринку продукції, 

частка одиниці 

0,41 0,181 -0,229 
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Витрати на інновації, тис. грн.  25027931,8 23329625 -1698306,8 

Ефективність інноваційної 

діяльності, частка одиниці.  

1,563 2,551 0,988 

 

Так, В. Ф. Стефківський та К. А. Булигіна у роботі [12] аналізують 

витрати на здійснення інновацій протягом 2010-2015 рр., тоді як А. Б. 

Почтовюк доповнює аналіз джерел і обсягів фінансування інновацій розглядом 

системи фінансового забезпечення інноваційної діяльності [13, c. 134]. М. В. 

Тарасюк та О. В. Малярчук досить вдало поєднують аналіз показників 

фінансування наукових досліджень та інновацій з виявленням тенденцій, що 

характеризують підсумки цієї діяльності, підкріплюючи власні висновки 

результатами аналізу фінансового ринку [14, c. 23], що дозволяє вважати їх 

роботу логічним і комплексним дослідженням. І. М. Кобушко та М. Є. 

Колесник не лише аналізують джерела фінансування інноваційної діяльності, 

але й наводять аналіз понять «інновація» та «інноваційна діяльність» [15, c. 

188]. На відміну від інших авторів, О. В. Комчатних аналізує джерела 

фінансування інновацій з огляду на традиційні стадії розвитку інноваційного 

проекту [16, c. 405, 406]; тоді як І. М. Манаєнко та А. І. Кравець зосереджують 

увагу на ролі України в світовому інноваційному розвитку, аналізуючи позиції 

країни у відповідному світовому рейтингу [17, c. 111]. Декілька авторів, 

аналізуючи проблеми інноваційного розвитку, демонструють досить 

оригінальні підходи до вирішення завдань. Наприклад, М. М. Яремик у роботі 

[18] застосовує кореляційно-регресійний аналіз для виявлення зв’язку між 

показниками динаміки обсягів джерел фінансування інноваційної діяльності та 

кількістю впроваджених нових технологічних процесів й освоєних нових видів 

продукції. Крім того, у статті розглядаються і питання організації фінансування 

інноваційних процесів (зокрема – з використанням венчурного капіталу, що 

набуло поширення у розвинутих країнах). Серед наукових робіт, що присвячені 

проблемам фінансового забезпечення інноваційної діяльності, варто відзначити 

наукові результати таких авторів як І. Ю. Матюшенко, В. Є. Хаустова та  С. І. 

Князєв, що підходять до проблеми інноваційної діяльності в контексті 

інституційного розвитку та міжнародної взаємодії, аналізуючи перспективи 

утворення єдиного дослідницького простору за участі України та країн ЄС та 

формулюючи відповідні пріоритети [19]. 

Таким чином, за результатами аналізу наукових робіт, що присвячені 

проблемам фінансування інноваційного розвитку в Україні, можна дійти 

висновку, що переважна більшість авторів наводить результати аналізу 
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статистичної інформації, що відображає інноваційну діяльність, тоді як 

обґрунтуванню обсягів фінансування цієї діяльності не приділяється належної 

уваги.   

З огляду на викладене вище, доцільно навести рекомендації щодо 

обґрунтування обсягів державного фінансування інноваційної діяльності 

суб’єктів господарювання за видами їх економічної діяльності. Обґрунтування 

та впровадження цих рекомендацій передбачає реалізацію описаних нижче 

етапів.  

Обґрунтування економічних показників, що в узагальненому вигляді 

відображають інноваційні процеси суб’єктів господарювання за видами 

економічної діяльності. Обираючи показники, що характеризують інноваційну 

діяльність,  варто враховувати наступне: 

По-перше, показники інноваційної діяльності обираються таким чином, 

щоб відображати різі аспекти такої діяльності суб’єктів господарювання, що 

означає уникнення їх дублювання за економічним змістом. 

По-друге, джерелами інформації для розрахунку показників є офіційна 

статистична інформація, що характеризує інноваційну діяльність в Україні за 

2020 рік [20].  

По-третє, усі показники що узагальнено характеризують інноваційну 

діяльність є відносними, що забезпечує їх коректне порівняння. 

Кожен з відносних показників відображає вплив певного фактору 

успішності інноваційної діяльності, тому охарактеризуємо ці фактори нижче: 

1. Інноваційна активність підприємств. Цей чинник характеризує 

інтенсивність здійснення інновацій підприємствами за видами економічної 

діяльності. Для оцінки впливу цього фактору пропонується визначати частку 

інноваційно активних підприємств у їх загальній кількості (2.1):  

    
   

 
                                                                       

 

де dIA – частка інноваційно активних підприємств, частка одиниці; 

NІА – кількість інноваційно активних підприємств, од.; 

N – загальна кількість промислових підприємств, од.  

Починаючи інноваційну діяльність підприємства та інші суб’єкти 

господарювання прагнуть диверсифікувати джерела доходів і збільшити їх 

величину. Тому означений показник опосередковано відображає 

перспективність реалізації інновацій підприємствами в межах певного виду 

економічної діяльності.  
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2. Ефективність інноваційної діяльності. Ефективність являє собою 

ключову умову здійснення будь-якої діяльності підприємств. Суб’єкти 

господарювання прагнуть до підвищення ефективності діяльності. Інноваційна 

діяльність пов’язана із отриманням значних доходів у разі позитивного 

сприйняття на ринку нової продукції. Для оцінки ефективності інноваційної 

діяльності пропонується визначати обсяг реалізації інноваційної продукції та 

одиницю витрат на здійснення інновацій, що цілком узгоджується з 

традиційним розумінням ефективності як економічної категорії (2.2): 

 

    
    

  
                                                                     

 

де EІД – ефективність інноваційної діяльності, частка одиниці; 

ОРІП – обсяг реалізованої інноваційної продукції за видами економічної 

діяльності, тис. грн.; 

ВІ – витрати на здійснення інновацій, тис. грн. 

На нашу думку, краще визначати саме ефективність інноваційної 

діяльності, оскільки у випадку визначення показника прибутковості можуть 

бути  отримані від’ємні значення, що приведе до ускладнення подальших 

розрахунків.  

3. Впровадження нової  продукції. Оскільки інновації розрізняються 

за мірою їх впровадження (наприклад, модернізація існуючої продукції у 

науковій літературі також вважається інноваціями),  виникає необхідність 

врахування міри впровадження підприємствами нової або значно удосконаленої 

продукції, для чого і пропонується визначати показник (2.3): 

 

    
    

   
                                                                           

 

де РНП – рівень впровадження нової або значно удосконаленої  продукції, 

частка одиниці; 

NНУП – кількість підприємств, що впроваджували нову або значно 

удосконалену продукцію, од.; 

NІА – кількість інноваційно активних підприємств, од. 

4. Взаємодія  з європейськими партнерами. Цей чинник характеризує 

активність суб’єктів господарювання щодо співробітництва з європейськими 

установами та організаціями для реалізації інноваційних проєктів. Це відкриває 
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можливість участі держави у таких проектах у якості інвестора і дозволяє 

прискорити їх реалізацію.  Для характеристики  впливу означеного чинника 

пропонується застосовувати формулу (2.4):  

 

    
     

     
                                                                           

 

де ВІП – ступінь взаємодії з іноземними партнерами, частка одиниці; 

NIAЄС – кількість інноваційно активних підприємств залучених до 

інноваційного співробітництва, що розташовані в країнах ЄС, од.; 

NIAІС – загальна кількість інноваційно активних підприємств залучених до 

інноваційного співробітництва, од.  

5. Залучення закладів вищої освіти до здійснення інноваційної діяльності. 

Необхідність врахування цього чинника обумовлена тим, що процес здійснення 

інновацій передбачає комплексне науково-технічне обґрунтування доцільності 

реалізації інноваційних проєктів, а рівень залучення до інноваційної діяльності 

закладів вищої освіти демонструє зв’язок освіти, науки та інноваційної 

діяльності як найбільш важливих для суспільного  розвитку сфер людської 

діяльності. Для відображення залучення закладів вищої освіти до здійснення 

інновацій пропонується визначати показник (2.5): 

 

    
   

   
                                                                    

 

де ЗВО – рівень залучення закладів вищої освіти до здійснення інновацій, 

частка одиниці; 

NВО – кількість закладів вищої освіти, залучених до інноваційного 

співробітництва, од.; 

NІА – кількість інноваційно активних підприємств, од. 

Наступним етапом обґрунтування рекомендацій з визначення обсягів 

державного фінансування інновацій є розрахунок значень обраних показників.  

Результати розрахунку показників (2.1-2.5) наведені у таблиці. 2.2. 

Отже, добувна промисловість відзначається досить високими 

показниками. Разом з тим, напрямки економічної діяльності що орієнтовані на 

надання послуг, демонструють порівняно низькі показники інноваційної 

діяльності. Результати визначення показників інноваційної діяльності 

дозволяють перейти до інших етапів дослідження.  
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Таблиця 2.2 – Результати визначення показників що характеризують 

інноваційну діяльність, 2020 р., частка одиниці 

Види економічної діяльності (код за 

КВЕД) 

Показники  

dIA EІД РНП ВІП ЗВО 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів (В) 

0,107 3,546 0,462 0,346 0,192 

Переробна промисловість (C)  0,131 3,334 0,704 0,135 0,044 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря (D) 

0,115 0,454 0,216 0,162 0,027 

Водопостачання, каналізація, 

поводження з відходами (E)  

0,089 - 0,057 0,057 0,029 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська  

діяльність (H) 

0,036 0,678 0,376 0,113 0,06 

Інформація та телекомунікації (J) 0,064 1,146 0,884 0,157 0,05 

Фінансова та страхова діяльність (K) 0,065 - 0,667 0,083 0,077 

В середньому по Україні  0,085 2,551 0,802 0,142 0,056 

 

Розрахунок інтегрального показника фінансування інновацій. Через 

різний економічний зміст представлених вище показників, виникає 

необхідність визначення індексів цих показників шляхом порівняння їх із 

середніми значеннями по Україні. (табл. 2.3). 

Результати визначення індексів дозволяють уявити, наскільки показники 

за видами економічної діяльності суб’єктів господарювання відрізняються від 

аналогічних значень, що характеризують країну в цілому. 

Також, розрахунок індексів дозволяє визначити інтегральний показник 

фінансування інновацій. Для розрахунку цього показника пропонується 

застосувати середню арифметичну, оскільки деякі індекси набувають нульових 

значень через відсутність первинної інформації для їх визначення. 

 

Таблиця 2.3 – Індекси показників інноваційної діяльності, 2020 р., частка 

одиниці 

Види економічної діяльності (код за 

КВЕД) 

Показники  

dIA EІД РНП ВІП ЗВО 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів (В) 

1,259 1,39 0,576 2,437 3,429 
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Переробна промисловість (C)  1,541 1,307 0,878 0,951 0,786 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря (D) 

1,353 0,178 0,269 1,141 0,482 

Водопостачання, каналізація, 

поводження з відходами (E)  

1,047  0,071 0,401 0,518 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська 

 діяльність (H) 

0,424 0,266 0,469 0,796 1,071 

Інформація та телекомунікації (J) 0,753 0,449 1,102 1,106 0,893 

Фінансова та страхова діяльність (K) 0,765  0,832 0,585 1,375 

 

Крім того, наразі відсутні підстави для обґрунтованого визначення 

вагомості напрямків економічної діяльності. З урахуванням викладеного вище, 

формула для визначення інтегрального показника фінансування інновацій (ІФІ) 

набуває такого вигляду (2.6): 

    
 

 
∑  

 

   

                                                              

 

де ІФІ – інтегральний показник фінансування інновацій, частка одиниці; 

n – кількість показників (n = 5); 

mi – показник, що характеризує i-й вид економічної діяльності. 

Далі визначимо інтегральний показник (1.19) з ранжуванням отриманих 

результатів, що дозволяє отримати узагальнене уявлення щодо найбільш 

перспективних видів економічної діяльності (рис. 2.1). 

Результати ранжування видів економічної діяльності є цілком логічними, 

адже інновації, здебільшого, реалізуються у промисловості у вигляді зразків 

нової продукції, комерціалізованих винаходів та ін. При цьому, про 

технологічний розвиток держави свідчить саме інноваційний розвиток 

переробної промисловості, що передбачає випуск нової та модернізацію 

існуючої продукції. 
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Рисунок 2.1 –  Результати розрахунку інтегрального показника  

фінансування інновацій, 2020 р. 

Джерело: побудовано авторами 

 

Середнє значення інтегрального показника фінансування інновацій, 

характерне для сфери інформації та телекомунікацій, пояснюється стрімким 

розвитком цього напрямку діяльності. 

В той же час, постачання енергії, води та матеріальних ресурсів значною 

мірою пов’язане з тривалим використанням існуючих технологій. Те саме 

стосується фінансової та страхової діяльності, розвиток якої значною мірою 

залежить від способів обміну інформацією.  

Заключним етапом обґрунтування рекомендацій варто вважати 

визначення частки державного фінансування інновацій за видами економічної 

діяльності суб’єктів господарювання. Для цього визначений вище показник 

фінансування інновацій (2.6) пропонується використовувати у якості бази 

розподілу державних коштів, що будуть спрямовані на інноваційний розвиток 

галузей національної економіки, які у офіційних джерелах інформації об’єднані 

за видами економічної діяльності суб’єктів господарювання. Тобто, 

інтегральний показник фінансування інвестицій використовується для 

розрахунку структурного показника для розподілу інновацій за рахунок 

державних коштів, як це показано нижче (2.7): 

 

     (   ∑   ⁄ )                                                          
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де dДФІ – частка державного фінансування інновацій, що припадає на певний 

вид економічної діяльності, відсотки; 

ІФІ – інтегральний показник фінансування інновацій. 

Нижче представлені результати визначення частки державного 

фінансування інновацій (табл. 1.10). 

Результати розрахунків показують, що найбільш перспективними для 

здійснення інновацій є добувна та переробна промисловість (їх загальну частку 

у обсязі державного фінансування інновацій пропонується встановити на  

рівні 47,1 %).  

 

Таблиця 2.4 – Частка державного фінансування інновацій за видами 

економічної діяльності, відсотки 

Види економічної діяльності (код за 

КВЕД) 

Частка державного 

фінансування інновацій, 

відсотки 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів (B) 

29,417 

Переробна промисловість (C) 17,686 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря (D) 

11,084 

Водопостачання, каналізація, 

поводження з відходами (E) 

6,586 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність (H) 

9,79 

Інформація та телекомунікації (J) 13,932 

Фінансова та страхова діяльність (K) 11,505 

Разом 100 

 

Це пояснюється такими причинами:  

а) інновації традиційно найбільше реалізуються у виробничій сфері, що 

підтверджується не лише значеннями статистичних показників, а й складом 

статистичної інформації (оскільки значна частина матеріалу присвячена саме 

інноваційній діяльності промислових підприємств); 

б) інноваційна діяльність найчастіше пов’язана саме з реальним сектором 

економіки, що передбачає виробництво інноваційної для певного ринку 
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продукції (самостійно або на основі використання ліцензії виробників з країн, 

де продукція вже не вважається новою).  

Відносно низькі показники, що відображають фінансування інноваційної 

діяльності за такими видами діяльності як «транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність» і  «водопостачання, каналізація та 

поводження з відходами» вказують на те, що потреби споживачів на 

задоволення яких орієнтовані перелічені напрями діяльності є базовими, що 

передбачає використання традиційних способів виконання завдань операційної 

діяльності, порівняно з виробничою сферою. Показники інших напрямків 

економічної діяльності можна умовно вважати середніми.  

Отже, практичне впровадження наведених рекомендацій дозволить 

виявити найбільш перспективні види економічної діяльності та визначити 

обсяги фінансування інноваційної діяльності відповідних суб’єктів 

господарювання, що у свою чергу обумовить прискорення інноваційного 

розвитку держави та забезпечить економічне зростання у стратегічній 

перспективі.  

 

2.2 Визначення перспективних обсягів державного фінансування 

інноваційної діяльності 

 

Систематичне впровадження інновацій є одним з найважливіших 

факторів прискорення розвитку держави, що у свою чергу позитивно впливає і 

на економічне зростання. Раціональне розподілення державних коштів, 

дозволяє розкрити інноваційний потенціал найбільш перспективних видів 

економічної діяльності, але вирішенню завдання наукового обґрунтування 

розподілу державних коштів за видами економічної діяльності  сьогодні 

приділяється недостатньо уваги, про що вже йшлося вище. 

На основі аналізу даних, що характеризують інноваційну діяльність в 

Україні були сформульовані рекомендації щодо фінансування інноваційної 

діяльності у 2020 р., але визначення перспективних структурних показників у 

даному випадку ускладнене через відсутність необхідної статистичної 

інформації. Разом з тим, у офіційних джерелах містяться відомості щодо 

інноваційної діяльності промислових підприємств. Результати попередніх 

розрахунків показали, що інновації переважно здійснюються у реальному 

секторі економіки (до якого належить добувна та переробна промисловість). 

Тому ідея щодо викладення рекомендацій з перспективного розподілу 

державних коштів залежно від показників інноваційної діяльності промислових 
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підприємств є цілком раціональною. При цьому, зміст та послідовність етапів 

реалізації рекомендацій суттєво не зміняться, бо усі відмінності обумовлені 

наявністю статистичних даних. Порівняно з рекомендаціями викладеними вище 

(див. п. 1.3), варто звернути увагу на такі особливості: 

1. Для визначення перспективних структурних показників з метою 

обґрунтування коштів на забезпечення інноваційного розвитку пропонується 

використовувати відомості щодо інноваційної діяльності промислових 

підприємств (що обумовлено особливостями представлення статистичної 

інформації за 2017-2019 рр.).  

2. Перелік відносних показників, що пропонується застосовувати для 

розрахунку індексів пропонується визначати з урахуванням статистичних 

даних, що відображають інноваційну діяльність промислових підприємств 

(тому деякі показники можуть відрізнятися від наведених у п. 1.3). 

3. Для розрахунку індексів в процесі визначення інтегрального 

показника фінансування інновацій відносні показники видів економічної 

діяльності будуть порівнюватися із загальними показниками що 

характеризують промисловість, а не Україну в цілому. 

Таким чином, для перспективної оцінки інноваційної діяльності (з 

подальшим визначенням структурних показників розподілу державних коштів) 

пропонується адаптувати рекомендації з п. 1.3 з використанням даних що 

відображають стан і перспективи інноваційної діяльності промислових 

підприємств. 

Цієї мети пропонується досягти у декілька етапів, що будуть детально 

описані нижче. 

1. Визначення факторів, що впливають на інноваційну діяльність 

промислових підприємств та вибір показників, що узагальнено описують вплив 

цих факторів. За результатами аналізу наявної інформації та складу 

статистичних даних варто виділити такі чинники, що характеризують 

інноваційну діяльність промислових підприємств: 

а) інноваційна активність промислових підприємств – узагальнено 

характеризує умови здійснення інноваційної діяльності за видами 

економічної діяльності; 

б) оновлення продукції – передбачає, що успішні промислові 

підприємства, впроваджуючи інновації у господарській діяльності розробляють 

та випускають на ринок нову, або значно удосконалену продукцію; 

в) модернізація через впровадження інновацій – характеризує процеси 

оновлення машин, обладнання та програмного забезпечення в процесі освоєння 
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інновацій (вважається що такі процеси свідчать про покращення умов 

здійснення інвестиційної діяльності);  

г) автономність здійснення інноваційної діяльності – відображає здатність 

промислових підприємств здійснювати інновації із залученням власних 

фінансових ресурсів.  

Для відображення впливу перелічених факторів пропонується 

використовувати показники, що представлені нижче (табл. 2.5): 

 

Таблиця 2.5 – Характеристика показників, що характеризують 

інноваційну діяльність промислових підприємств  

Показник Формула Умовні позначення 

Рівень інноваційної 

активності 

промислових 

підприємств  

 

        
   

   
 

РIA(ПР) – рівень інноваційної активності 

промислових підприємств, частка 

одиниці; NIП – кількість промислових 

підприємств, що реалізували 

інноваційну продукцію, од.; NПР – 

загальна кількість промислових 

підприємств, од.; РНП(ПР) – рівень 

впровадження нової або значно 

удосконаленої продукції, частка 

одиниці; NНУП(ПР) – кількість 

промислових підприємств, що 

впроваджували нову або значно 

удосконалену продукцію, од.; NIAПР – 

кількість підприємств, що 

впроваджували інновації, од.; РIM – 

рівень інноваційної модернізації, частка 

одиниці; ВМОП – витрати на машини, 

обладнання та програмне забезпечення, 

тис. грн.; ВІ – загальні витрати на 

інновації промислових підприємств,  

тис. грн.; АІД – автономність 

інноваційної діяльності, частка одиниці; 

ВВК – витрати на  інновації із 

залученням власних коштів 

промислових підприємств, тис. грн. 

Рівень впровадження 

нової або значно 

удосконаленої  

продукції 

 

        
        

     
 

Рівень інноваційної 

модернізації  
    

    

  
 

Автономність 

інноваційної діяльності  

 

    
   

  
 

 

Як бачимо, деякі з представлених показників за економічним змістом 

аналогічні до тих, що характеризують види економічної діяльності, але вони 

будуть визначені саме для реального сектору економіки, де впровадження 

інновацій набуло значного поширення.  

2. Визначення фактичних показників що відображають інноваційну 

діяльність промислових підприємств. Для аналізу інноваційної діяльності 

промислових підприємств визначимо показники наведені у табл. 1.19 за 2019-

2020 рр. на основі первинних статистичних даних (табл. 2.6).  

Аналізуючи статистичну інформацію варто звернути увагу на декілька 

особливостей: а) величина інновацій на придбання машин, обладнання та 
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програмного забезпечення за 2020 р. не міститься у офіційних джерелах 

інформації (що у подальшому буде компенсовано визначенням середніх 

абсолютних відхилень цього показника за попередні періоди); б) підприємства 

що реалізували інноваційну продукцію у статистичних збірниках представлені 

у відсотках до загальної кількості промислових підприємств (тобто, перший з 

показників являє собою відповідний коефіцієнт).  

 

Таблиця 2.6 – Показники, що характеризують інноваційну діяльність 

промислових підприємств, 2019-2020 рр.  

Види економічної діяльності (код за 

КВЕД) 

Період Показники 

РIA(ПР) РНП(ПР РIM АІД 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів (В) 

2020 

р. 

0,047 0,706 - 1 

2019 

р. 

0,041 0,227 0,542 1 

Переробна промисловість (C) 2020 

р. 

0,142 0,847 - 0,853 

2019 

р. 

0,106 0,534 0,748 0,87 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря (D) 

2020 

р. 

0,016 0,4 - 0,359 

2019 

р. 

0,013 0,038 0,853 0,55 

Водопостачання, каналізація, 

поводження з відходами (E) 

2020 

р. 

0,003 0,056 - 0,251 

2019 

р. 

0,005 0,043 0,963 0,34 

Промисловість 2020 

р. 

0,119 0,815 - 0,854 

2019 0,089 0,489 0,716 0,877 



36 

 

р. 

 

За результатами визначення відносних показників, що характеризують 

діяльність промислових підприємств за 2019-2020 рр., варто відзначити 

наступне: 

1. Рівень інноваційної активності промислових підприємств є доволі 

низьким – найвищий рівень активності демонструють підприємства переробної 

промисловості, що пояснюється їх галузевою специфікою. 

2. Для усіх видів економічної діяльності що відносяться до реального 

сектору економіки властиве зниження рівня впровадження нової продукції у 

2020 р. порівняно з попереднім періодом, що знайшло відображення і у 

показниках, що характеризують промисловість в цілому (загальне значення 

цього показника у 2020 р. знизилося на 3 % порівняно з попереднім періодом). 

3. Значна частка витрат на інновації у 2019 р. пов’язана з придбанням 

машин, обладнання та програмного забезпечення, що свідчить про 

модернізацію виробництва (вид економічної діяльності «водопостачання, 

каналізація, поводження з відходами» характеризується тим, що 96,3 % наявних 

у 2019 р. коштів використовувалися для проведення модернізації підприємств). 

4. Підприємства добувної і переробної промисловості здійснюють 

інновації переважно з використанням власних коштів, не залучаючи зовнішні 

інвестиції, що говорить про наявність нереалізованого потенціалу щодо 

налагодження результативної взаємодії із вітчизняними та іноземними 

інвесторами.  

Результати розрахунків відносних показників дають можливість перейти 

до наступного етапу реалізації пропозицій з обґрунтування обсягів державного 

фінансування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання за видами 

економічної діяльності.  

Інтегральна оцінка діяльності промислових підприємств та визначення 

структурних показників для державного фінансування інновацій. Як і у 

попередніх випадках, визначимо індекси на основі порівняння відносних 

показників напрямків економічної діяльності що відносяться до промисловості 

та загальних відносних показників що характеризують реальний сектор 

національної економіки. Результати визначення індексів за 2019-2020 р. 

наведені нижче (табл. 2.7).  

Далі визначимо інтегральний показник фінансування інновацій для 

промислових підприємств, використовуючи середню арифметичну, як це було 

продемонстровано у попередніх розділах роботи. 
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При цьому, відсутні значення показника інноваційної модернізації за 2020 

р. будуть вважатися нульовими, але це не вплине суттєво на результати 

розрахунків, бо первинна інформація для визначення цього показника відсутня 

для усіх видів економічної діяльності що розглядаються. 

 

Таблиця 2.7 – Індекси показників характеризують інноваційну діяльність 

промислових підприємств, 2019-2020 рр.  

Види економічної діяльності (код за 

КВЕД) 

Період Показники 

РIA(ПР) РНП(ПР) РIM АІД 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів (В) 

2020 р. 0,395 0,866 - 1,171 

2019 р. 0,461 0,464 0,757 1,14 

Переробна промисловість (C) 2020 р. 1,193 1,039 - 0,999 

2019 р. 1,191 1,092 1,045 0,992 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря (D) 

2020 р. 0,134 0,491 - 0,42 

2019 р. 0,146 0,078 1,191 0,627 

Водопостачання, каналізація, 

поводження з відходами (E) 

2020 р. 0,025 0,069 - 0,294 

2019 р. 0,056 0,088 1,345 0,388 

 

За результатами інтегральної оцінки інноваційної діяльності у 2019-2020 

рр. проведемо ранжування (рис. 2.2, 2.3). 
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Рисунок 2.2 – Результати інтегральної оцінки інноваційної діяльності 

промислових підприємств, 2019 р. 

Джерело: розроблено авторами 

 

Як вже зазначалося, зниження значень інтегрального показника 

фінансування інновацій для промислових підприємств у 2020 р. порівняно з 

попереднім періодом пояснюється особливостями представлення статистичних 

даних у офіційних джерелах інформації.  

 

Рисунок 2.3 – Результати інтегральної оцінки інноваційної діяльності 

промислових підприємств, 2020 р. 

Джерело: розроблено авторами 

 

Далі визначимо структурні показники фінансування інноваційної 

діяльності промислових підприємств (раніше цей показник отримав назву 

частки державного фінансування інновацій, див. п. 2.1). Результати визначення 

структурних показників за 2019-2020 рр. представимо у таблиці (табл. 2.8).  

 

Таблиця 2.8 – Результати визначення структурних показників для 

фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств,  

2019-2020 рр., відсотки 

Вид економічної діяльності (код за КВЕД) Структурні показники 

за період, % 

2019 р. 2020 р. 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів (В) 25,524 34,273 
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Переробна промисловість (C) 39,046 45,547 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря (D) 

18,474 14,713 

Водопостачання, каналізація, поводження з 

відходами (E) 

16,956 5,467 

Всього  100 100 

Значення структурних показників вказують на те, що у 2019-2020 рр. 

найбільш перспективними для здійснення інновацій були підприємства 

добувної та переробної промисловості (на них припадає, відповідно, від 2/3 до 

4/5 обсягів державного фінансування у 2019-2020 рр.). Однак, для більш 

повного уявлення про інноваційний потенціал підприємств, що належать до 

реального сектору економіки необхідно визначити такі ж структурні показники 

для майбутніх періодів за 2021 та 2022 р., аналогічно до п. 1.2 цієї роботи  

Розрахунок перспективних значень показників, що відображають 

інноваційну діяльність промислових підприємств. Реалізація цього етапу 

передбачає визначення очікуваних показників за 2021-2022 рр. на основі 

фактичних даних [20-22] за 2017-2020 рр. Для визначення перспективних 

показників відносні коефіцієнти необхідно розкласти на абсолютні показники. 

Це стосується усіх показників, крім рівня інноваційної активності, що 

наведений у джерелах статистичних даних у відносному вираженні. Первинні 

дані для розрахунків представлені у додатку Б, (див. табл. Б.1). 

Для визначення перспективних абсолютних та відносних показників 

пропонується врахувати наступне: 

По-перше, для абсолютних та відносних показників пропонується 

визначати середнє абсолютне відхилення для розрахунку їх перспективних 

значень (див. ф. 1.9). Якщо деякі абсолютні показники за 2020 р. відсутні, 

абсолютні відхилення визначаються на основі інформації 2017-2019 рр. (те саме 

стосується і пов’язаних з ними абсолютних показників).  

По-друге, середні темпи зростання пропонується використовувати для 

показників, що характеризуються нульовими значеннями у проміжні періоди 

(2018-2019 рр.), 

По-третє, якщо перспективне значення структурного показника 

перевищує максимальне можливе значення, воно прирівнюється до одиниці, що 

відповідає змісту і призначенню структурних показників. 

По-четверте, перспективні значення абсолютних показників що 

позначають кількість промислових підприємств будуть представлені у вигляді 

їх цілої частини (що у даному випадку відповідає змісту кількісних показників). 
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Результати визначення перспективних абсолютних показників для 

промислових підприємств за видами економічної діяльності представлені у 

додатку В (див. табл. В.2).  

Використовуючи перспективні значення абсолютних показників, 

визначимо очікувані значення показників, наведених вище (див. табл. 1.17) для 

промислових підприємств (табл. 2.9).  

 

Таблиця 2.9 – Перспективні показники, що характеризують інноваційну 

діяльність промислових підприємств, 2021-2022 рр. 

Види економічної діяльності  

(код за КВЕД) 

Період Показники 

РIA(ПР) РНП(ПР) РIM АІД 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів (В) 

2022 р. 0,049 0,933 0,594 0,466 

2021 р. 0,048 0,813 0,583 0,469 

Переробна промисловість (C) 2022 р. 0,159 1 1 1 

2021 р. 0,151 0,93 0,925 0,975 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря (D) 

2022 р. 0,025 1 0,806 0,09 

2021 р. 0,02 0,64 0,819 0,168 

Водопостачання, каналізація, 

поводження з відходами (E) 

2022 р. 0,003 0,056 0,985 0,051 

2021 р. 0,003 0,056 0,98 0,063 

Промисловість 2022 р. 0,134 0,984 0,759 0,702 

2021 р. 0,127 0,9 0,749 0,716 

 

Як бачимо, найбільш високі показники має переробна промисловість, що 

частково обумовлене значним підвищенням показників інноваційної діяльності 

у 2020 р. порівняно з 2021 р., а також пояснюється динамікою первинних 

показників за період 2017-2020 рр. Разом з тим, показники, що характеризують 

вид економічної діяльності «водопостачання, каналізація та поводження з 

відходами» визначені на досить низькому рівні. 

Перспективна інтегральна оцінка діяльності промислових підприємств 

та визначення структурних показників для державного фінансування 

інновацій. Наступним етапом обґрунтування обсягів державного фінансування 

інновацій традиційно є визначення індексів та розрахунок інтегрального 

показника фінансування інновацій за 2021-2022 рр. (табл. 2.10).  

Інтегральна оцінка інноваційної діяльності промислових підприємств 

передбачає визначення показника фінансування інновацій. Практичне 

застосування цього показника як бази розподілу державних коштів для 

забезпечення інноваційного розділу дозволить оцінювати як значення 
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промисловості для національної економіки так і важливість підприємств що 

мають певну галузеву специфіку. 

Як і попередніх випадках, результати розрахунку інтегрального 

показника фінансування інновацій дозволяють провести ранжування видів 

економічної діяльності суб’єктів господарювання (рис. 2.4, 2.5). 

 

 

Таблиця 2.10 – Індекси показників, що характеризують інноваційну 

діяльність промислових підприємств, 2021-2022 рр. 

Види економічної діяльності (код за 

КВЕД) 

Період Показники 

РIA(ПР) РНП(ПР) РIM АІД 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів (В) 

2022 р. 0,366 0,948 0,783 0,664 

2021 р. 0,378 0,903 0,778 0,655 

Переробна промисловість (C) 2022 р. 1,187 1,016 1,318 1,425 

2021 р. 1,189 1,033 1,235 1,362 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря (D) 

2022 р. 0,187 1,016 1,062 0,128 

2021 р. 0,157 0,711 1,093 0,235 

Водопостачання, каналізація, 

поводження з відходами (E) 

2022 р. 0,022 0,057 1,298 0,073 

2021 р. 0,024 0,062 1,308 0,088 
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Рисунок 2.4 – Результати перспективної інтегральної оцінки інноваційної 

діяльності промислових підприємств, 2021 р. 

Джерело: розроблено авторами 

 

 
Рисунок 2.5 – Результати перспективної інтегральної оцінки інноваційної 

діяльності промислових підприємств, 2022 р. 

Джерело: розроблено авторами 

Порівнюючи результати інтегральної оцінки за фактичні та перспективні 

періоди, варто відзначити посилення позицій переробної промисловості як 

напряму найбільш активного впровадження інвестицій. Це можна пояснити 

визначенням перспективних значень усіх відносних показників. Проведені 

розрахунки дозволяють врахувати тенденції змін показників протягом останніх 

років і однією з таких тенденцій є зростання ролі переробної промисловості в 

процесі забезпечення розвитку національної економіки. Заключним етапом 

обґрунтування рекомендацій в межах цієї роботи є розрахунок перспективних 

значень структурних показників для розподілу обсягу державних коштів для 

прискорення інноваційного розвитку галузей промисловості (табл. 2.11).  

Визначені структурні показники, в цілому, відображають інтенсивність 

здійснення інновацій за видами економічної діяльності суб’єктів 

господарювання, що репрезентують промисловість. 
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Таблиця 2.11 – Результати визначення перспективних структурних 

показників для фінансування інноваційної діяльності промислових 

підприємств, 2021-2022 рр., відсотки 

Вид економічної діяльності (код за КВЕД) Структурні показники 

за період, % 

2021 р. 2022 р. 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів (В) 24,208 23,905 

Переробна промисловість (C) 42,985 42,823 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря (D) 

19,588 20,719 

Водопостачання, каналізація, поводження з 

відходами (E) 

13,219 12,553 

Всього  100 100 

 

Викладені рекомендації можуть бути використані в процесі 

обґрунтування заходів, що передбачають прискорення інноваційного розвитку 

промисловості та національної економіки в цілому.  

 

2.3 Організаційно-економічний механізм державної підтримки інновацій та 

наукових досліджень 

 

Не підлягає сумніву, що в постіндустріальному суспільстві значення 

науки, як ключового фактору розвитку національної економіки постійно 

зростає і ця тенденція збережеться в майбутньому. Натомість, тривале 

ігнорування проблем в сфері організації і проведення наукових досліджень та 

впровадження інновацій приводить до значного відставання держави від 

розвинутих країн світу і зменшення її потенціалу як учасника міжнародних 

економічних відносин; що у свою чергу приводить до зниження рівня і 

погіршення якості життя громадян та зростання соціальної напруженості.  

Таким чином, держава сьогодні найбільше зацікавлена у розвитку науки 

та впровадженні інновацій, для чого необхідно сформувати відповідний 

механізм, впровадження якого перетворення державних інституцій на суб’єктів 

діяльності а таких сферах як фінансування розвитку науки та впровадження 

інновацій.  

Для того щоб оцінити поточну ситуацію щодо активності держави в цих 

напрямках, наведемо динаміку обсягів державного  фінансування НДР та 

інновацій (рис. 2.6, 2.7). 
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Рисунок 2.6 – Витрати на НДР та інновації за кошти бюджету, млн. грн. 

Джерело: узагальнено авторами на основі [11, 21-23] 
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Рисунок 2.7 – Питома вага державного фінансування у витратах на НДР та 

інноваціях промислових підприємств, відсотки 

Джерело: узагальнено авторами на основі [11, 21-23] 

Результати аналізу показують, що витрати на НДР за кошти бюджету 

зростають (середній темп зростання витрат становить 14,8 % на рік, що 

частково обумовлено інфляційними процесами в Україні), що супроводжується 

і зростанням участі держави в процесі фінансування НДР. Разом з тим, з 2018 

по 2020 рр. спостерігається негативна тенденція зниження витрат з бюджету на 

інновації промислових підприємств – їх абсолютна величина у 2020 р. 

становила 279,5 млн. грн. і за умов збереження тенденції до зниження цей 

показник наблизиться до рівня 2017 р. 

Зниження частки державного фінансування інновацій до рівня 1,9 % від 

усього їх обсягу у2020 р. пояснюється залученням приватних інвестицій та 

власних коштів підприємств для фінансування інновацій на тлі зменшення 

величини державного фінансування. 

Для покращення ситуації що склалася в сфері фінансування наукової та 

інноваційної діяльності, необхідно сформувати організаційно-економічний 

механізм державної підтримки інновацій та наукових досліджень.  

У широкому розумінні термін «механізм» являє собою комплекс 

пов’язаних між собою елементів, що досить близько за змістом до загальної 

характеристики переважної більшості систем. У літературі описано багато 

різних поглядів щодо значення терміну «система», але у цьому проєкті 

розглядається саме механізм, як різновид системи. На нашу думку, механізм є 

різновидом системи, що має такі ключові особливості: 

а) створюється штучно стороннім відносно механізму суб’єктом; 

б) вводиться у дію цим суб’єктом для досягнення конкретних цілей 

в) функціонування механізму є поетапним і досить часто має циклічний 

характер.  

Враховуючи викладене вище, сформулюємо визначення механізму: 

Організаційно-економічний механізм державної підтримки інновацій та 

наукових досліджень – комплекс заходів щодо підвищення результативності 

наукової та інноваційної діяльності шляхом фінансування перспективних 

галузей національної економіки.  

Суб’єктами реалізації цього механізму виступають державні органи, що 

уповноважені ухвалювати рішення щодо визначення обсягу та розподілу 

державних коштів, що спрямовуються на підтримку розвитку науки та 

зростання обсягів інноваційної діяльності. Об’єктами застосування механізму є 
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галузі національної економіки, що об’єднані за видами економічної діяльності 

(кінцевими отримувачами державних коштів є конкретні підприємства, перелік 

яких визначається уповноваженими державними інституціями).  

Механізм про який йдеться є організаційно економічним, тому у його 

складі доцільно виділити організаційну та економічну підсистеми, а також 

інформаційно-аналітичне забезпечення його реалізації. 

Елементи механізму характеризуються функціями, що у загальному 

вигляді представлені нижче (рис. 2.8).  
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Рисунок 2.8 – Функції складових організаційно-економічного механізму 

державної підтримки інновацій та наукових досліджень та мета його 

застосування 

Джерело: розроблено авторами 

Як бачимо, у більшості випадків представлені функції реалізуються у 

логічній послідовності (крім державного фінансування наукової та інноваційної 

діяльності, оскільки ці процеси є автономними). Це дає можливість на основі 

аналізу функцій підсистем механізму виявити і основні етапи його реалізації, 

що для кожної з підсистем будуть різні (при цьому процеси фінансування 

наукової та інноваційної діяльності об’єднуються). Важливо також і те, що 

взаємодія підсистем та реалізація функцій механізму про який йдеться, 

необхідна для покращення організації державної підтримки інновацій та 

наукових досліджень, як головної мети застосування цього механізму.  

Для конкретизації процесу здійснення представлених вище функцій 

необхідно більш детально розглянути функціонування кожної підсистеми 

механізму державної підтримки інновацій та наукових досліджень. 

Організаційна складова. Оскільки йдеться про механізм державної 

підтримки науки та інноваційної діяльності, для опису організаційної складової 

необхідно проаналізувати відповідні функції та завдання ключових органів 

державної влади,. Джерелом інформації у нашому випадку є закон України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність». Найбільш важливі повноваження 

органів державної влади щодо здійснення наукової та інноваційної діяльності 

представлені нижче (табл. 2.12). 

 

Таблиця 2.12 – Найважливіші повноваження органів державної влади в 

сфері наукової діяльності 

Найменування 

державного органу  

Повноваження  

Верховна Рада 

України 

регулювання наукової діяльності 

затвердження пріоритетних напрямків розвитку науки  

Кабінет міністрів 

України 

розробка і виконання державних цільових науково-

технічних програм 

визначення порядку формування і використання 

фондів  

Президент України  сприяння розвитку науки і техніки  
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Також варто відзначити, що організація прогнозно-аналітичних 

досліджень тенденцій науково-технічного розвитку покладена на центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері наукової та 

науково-технічної діяльності (див. ст. 28). Що стосується розвитку науки на 

рівні галузей ця важлива функція покладена на інші центральні органи 

виконавчої влади (у нашому випадку таким органом є Міносвіти). 

Забезпечення належного  функціонування організаційної підсистеми 

організаційно-економічного механізму державної підтримки інновацій та 

наукових досліджень, на нашу думку, передбачає реалізацію етапів, що 

представлені нижче (рис. 2.9 ).  

 

 

Рисунок 2.9 – Організаційна складова організаційно-економічного механізму 

державної підтримки інновацій та наукових досліджень 

Джерело: розроблено авторами 

 

Як бачимо, реалізація організаційної складової механізму що 

розглядається, пов’язана із здійсненням традиційних заходів, що дозволяють 

організувати цей процес на належному рівні. Подальша деталізація організації 
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втілення механізму залежить від конкретних умов, таких як: періодичність та 

інтенсивність фінансування, кваліфікація виконавців аналітичної роботи і 

контролю за використанням коштів, оцінка результативності реалізації 

механізму та ін.  

Економічна складова. Реалізація економічної складової механізму що 

пропонується, безпосередньо пов’язана з фінансуванням наукової та 

інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. Тому основну увагу 

необхідно приділити визначенню обсягів фінансування цих видів діяльності. 

 Для цього пропонується: 

По-перше,  використати фактичні дані щодо витрат за фактичний період 

2017-2020 рр. та визначити темпи зростання цього показника (що дозволить 

розрахувати і орієнтовні перспективні значення).   

По-друге, розподілити загальні суми витрат між видами економічної 

діяльності із застосуванням визначених раніше структурних показників (див. 

пп. 1.2, 2.2 цієї роботи). 

Отже, на основі проведених розрахунків встановлено, що середній річний 

темп зростання суми витрат на НДР становить 1,1482, а для витрат на інновації 

промислових підприємств аналогічний показник становить 1,0714. 

Використовуючи наведену раніше формулу (див. ф.1.8) визначимо 

перспективні загальні показники державних витрат на НДР та фінансування 

інноваційної діяльності промислових підприємств (ВЗАГ(НДР) та ВЗАГ(ІДПП)): 

 

                                           

                                         

 

Далі визначимо абсолютні очікувані суми витрат за видами економічної 

діяльності суб’єктів господарювання (табл. 2.13 та 2.14). 

 

Таблиця 2.13 – Очікувані витрати на здійснення наукової та науково-

технічної діяльності у 2022 р. за видами економічної діяльності, млн. грн. 

Вид економічної діяльності (код за КВЕД) Витрати  

млн. грн. відсотки 

Сільське, лісове та рибне господарство (A) 733,64 7,508 

Переробна промисловість (C) 4205,04 43,034 

Операції з нерухомим майном (L) 1917,45 19,623 

Професійна, наукова та технічна діяльність (M) 1692,41 17,32 

Освіта (P) 1222,89 12,515 
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Всього  9771,43 100 

 

Таблиця 2.14 – Очікувані витрати на здійснення інноваційної діяльності у 

2022 р. за видами економічної діяльності, тис. грн. 

Вид економічної діяльності (код за КВЕД) Витрати 

млн. грн. % 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів (В) 76,7 23,905 

Переробна промисловість (C) 137,39 42,823 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря (D) 

66,47 20,719 

Водопостачання, каналізація, поводження з 

відходами (E) 

40,28 12,553 

Всього  320,84 100 

 

Таким чином, в результаті застосування структурних показників 

визначених раніше, розрахована орієнтовна величина витрат на наукову та 

інноваційну діяльність за видами економічної діяльності суб’єктів 

господарювання. 

В результаті застосування структурних показників визначених раніше, 

розрахована орієнтовна величина витрат на наукову та інноваційну діяльність 

за видами економічної діяльності суб’єктів господарювання. 

Застосування структурних показників у даному випадку є демонстрацією 

зв’язку економічної складової та інформаційно-аналітичного забезпечення як 

елементів організаційно-економічного механізму державної підтримки 

інновацій та наукових досліджень. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення. Інформаційно-аналітичне 

забезпечення як складова механізму про який йдеться, застосовується для 

обґрунтування співвідношень, що відображають витрати на фінансування 

наукових досліджень та здійснення інноваційної діяльності суб’єктами 

господарювання.  

Як бачимо, етапи інформаційно-аналітичного забезпечення механізму що 

пропонується не лише більш деталізовані, порівняно з функціями, а й в повній 

мірі дозволяють уявити логічну послідовність здійснення аналітичних процедур 

з посиланням на джерела первинних і розрахункових даних, формули що 

застосовувалися та отримані результати проміжних і кінцевих розрахунків.  

Подібна деталізація необхідна для того, аби спростити практичне 

впровадження організаційно-економічного механізму державної підтримки 
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інновацій та наукових досліджень, бо аналіз первинних даних і визначення 

показників, відповідно до наведених вище етапів, є надзвичайно важливим 

елементом цього механізму і умовою його успішного застосування. 

 

 

Рисунок 2.10 – Етапи інформаційно-аналітичного забезпечення організаційно-

економічного механізму державної підтримки інновацій та наукових 

досліджень 

Джерело: розроблено авторами 
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Таким чином, в процесі формування організаційно-економічного 

механізму державної підтримки інновацій та наукових досліджень було 

визначено сутність цього механізму, його основні складові та властиві їм 

функції. Основна увага приділялася характеристиці складових (підсистем) 

означеного механізму (що особливо стосується інформаційно-аналітичного 

забезпечення).  

Практичне застосування наведеного механізму дозволить підвищити 

обґрунтованість економічних рішень, що стосуються державного фінансування 

наукової та інноваційної діяльності.  
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ВИСНОВКИ 

 

За результатами виконання монографії варто сформулювати наступні 

висновки:  

1. На основі аналізу офіційної інформації, що знаходиться у відкритому 

доступі було проаналізовано поточний стан наукової та інноваційної діяльності 

в Україні. Виявлено, що рівень наукової та інноваційної діяльності є 

надзвичайно низьким, а означені напрямки діяльності мають неабиякий 

потенціал і тому потребують значної державної підтримки для посилення ролі 

науки в соціально-економічному розвитку суспільства.  

2. Обґрунтовано перелік показників, що комплексно відображають стан 

наукової та інноваційної діяльності і характеризують вплив основних чинників, 

що впливають на результати цієї діяльності (див. ф. 1.1-1.5; 2.1-2.5). За 

результатами застосування методів екстраполяції визначено їх перспективні 

значення, що дозволило провести інтегральну оцінку наукової та інноваційної 

діяльності за видами економічної діяльності суб’єктів господарювання.  

3. Результати визначення перспективних відносних показників, що 

узагальнено характеризують  інноваційну та наукову діяльність, дали 

можливість визначити відповідні індекси (що являють собою результат 

порівняння значень перспективних показників за видами економічної 

діяльності суб’єктів господарювання та їх значень, визначених для України в 

цілому). 

4. В результаті узагальнення індексів, що відображають перспективний 

стан наукової та інноваційної діяльності за видами економічної діяльності 

суб’єктів господарювання, у роботі визначено інтегральні показники 

фінансування наукової діяльності та інновацій. При цьому, перспективні 

показники для інноваційної діяльності визначені з використанням даних 

промислових підприємств. (див. рис. 1.3, 1.4 та 2.1, 2.4). Виявлено, що реальний 

сектор економіки є найбільш перспективним для розвитку інноваційної 

діяльності (як за фактичними, так і за перспективними значенням інтегральних 

показників). 

5. Інтегральні показники фінансування інновацій та наукової діяльності 

запропоновано застосовувати як базу розподілу державних коштів, що 

спрямовуються на розвиток науки та забезпечення інноваційної діяльності (див. 

табл. 1.4, 1.12, 2.4, 2.8, 2.11). Використання структурних показників дозволяє не 

враховувати загальні обсяги державного фінансування.  

6. Також авторами розроблено організаційно-економічний механізм 

державної підтримки розвитку інновацій та наукових досліджень пріоритетних 

галузей економіки, що включає організаційну та економічну складову, а також 

враховує інформаційно-аналітичне забезпечення процесів державної підтримки 

розвитку науки та забезпечення інновацій. Практичне застосування цього 

механізму дозволить підвищити обґрунтованість економічних рішень, що 

стосуються державного фінансування наукової та інноваційної діяльності.   
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ДОДАТОК A – ВІДОМОСТІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Таблиця A.1 – Показники, що характеризують наукову діяльність, 2017-2020 рр.  

Вид економічної 
діяльності (код за КВЕД) 

Показник (умовне позначення) Період  

2017 2018 2019 2020 

Сільське, лісове та рибне 
господарство (A) 

чисельність дослідників (ЧД), осіб 136 156 35 124 

чисельність осіб, задіяних у НДР (ЧНДР), осіб 314 332 106 232 

витрати на прикладні дослідження (ВПД), тис. грн. - - - 19933,4 

витрати  на експериментальні дослідження та розробки (ВЕР), тис. грн. - - - 2183,5 

загальні витрати на здійснення НДР (НДР), тис. грн. - - 8077,3 34191,3 

витрати міжнародних організацій і установ на фінансування НДР (НДРМО), тис. грн.  - - - - 

витрати на фінансування НДР за власні кошти суб’єктів господарювання (НДРВК), тис. грн.  - - 7652,3 8714,3 

Переробна 
промисловість (C) 

чисельність дослідників (ЧД), осіб 1971 1943 1417 1253 

чисельність осіб, задіяних у НДР (ЧНДР), осіб 4949 4560 3345 2950 

витрати на прикладні дослідження (ВПД), тис. грн. - - - - 

витрати  на експериментальні дослідження та розробки (ВЕР), тис. грн. - - - 607847,7 

загальні витрати на здійснення НДР (НДР), тис. грн. - - 831231,8 607847,7 

витрати міжнародних організацій і установ на фінансування НДР (НДРМО), тис. грн.  - - 4790,1 1346,7 

витрати на фінансування НДР за власні кошти суб’єктів господарювання (НДРВК), тис. грн.  - - 200342,3 237258,7 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 

кур’єрська  
діяльність (H) 

чисельність дослідників (ЧД), осіб - - - 2114 

чисельність осіб, задіяних у НДР (ЧНДР), осіб - - - 6092 

витрати на прикладні дослідження (ВПД), тис. грн. - - - - 

витрати  на експериментальні дослідження та розробки (ВЕР), тис. грн. - - - - 

загальні витрати на здійснення НДР (НДР), тис. грн. - - - - 

витрати міжнародних організацій і установ на фінансування НДР (НДРМО), тис. грн.  - - - 28075,8 

витрати на фінансування НДР за власні кошти суб’єктів господарювання (НДРВК), тис. грн.  - - - - 
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продовження таблиці A.1 

Вид економічної 
діяльності (код за КВЕД) 

Показник (умовне позначення) Період  

2017 2018 2019 2020 

Інформація та 
телекомунікації (J) 

чисельність дослідників (ЧД), осіб - - - 258 

чисельність осіб, задіяних у НДР (ЧНДР), осіб - - - 323 

витрати на прикладні дослідження (ВПД), тис. грн.  - - - 

витрати  на експериментальні дослідження та розробки (ВЕР), тис. грн.  - - - 

загальні витрати на здійснення НДР (НДР), тис. грн.  - - - 

витрати міжнародних організацій і установ на фінансування НДР (НДРМО), тис. грн.   - - 918,5 

витрати на фінансування НДР за власні кошти суб’єктів господарювання (НДРВК), тис. грн.   - - - 

Операції з нерухомим 
майном (L) 

чисельність дослідників (ЧД), осіб 162 99 125 54 

чисельність осіб, задіяних у НДР (ЧНДР), осіб 244 225 176 85 

витрати на прикладні дослідження (ВПД), тис. грн. - - - 2128,9 

витрати  на експериментальні дослідження та розробки (ВЕР), тис. грн. - - - 13650,6 

загальні витрати на здійснення НДР (НДР), тис. грн. - - 35339,1 15779,5 

витрати міжнародних організацій і установ на фінансування НДР (НДРМО), тис. грн.  - - 502,1 - 

витрати на фінансування НДР за власні кошти суб’єктів господарювання (НДРВК), тис. грн.  - - 2161,7 1700,3 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність (M) 

чисельність дослідників (ЧД), осіб 40066 37433 35598 33436 

чисельність осіб, задіяних у НДР (ЧНДР), осіб 68498 58089 55651 52562 

витрати на прикладні дослідження (ВПД), тис. грн. - - - 2819456,9 

витрати  на експериментальні дослідження та розробки (ВЕР), тис. грн. - - - 7098680,2 

загальні витрати на здійснення НДР (НДР), тис. грн. - - 14043133,8 13657141,2 

витрати міжнародних організацій і установ на фінансування НДР (НДРМО), тис. грн.  - - 3766822,3 3963375,7 

витрати на фінансування НДР за власні кошти суб’єктів господарювання (НДРВК), тис. грн.  - - 1473530,7 825822,5 
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закінчення таблиці A.1 

Вид економічної 
діяльності (код за 

КВЕД) 

Показник (умовне позначення) Період  

2017 2018 2019 2020 

Освіта (P) чисельність дослідників (ЧД), осіб 15432 14140 11782 12923 

чисельність осіб, задіяних у НДР (ЧНДР), осіб 18034 16352 13810 14955 

витрати на прикладні дослідження (ВПД), тис. грн. - - - 782887,0 

витрати  на експериментальні дослідження та розробки (ВЕР), тис. грн. - - - 190790,1 

загальні витрати на здійснення НДР (НДР), тис. грн. - - 1056783,8 1373806,0 

витрати міжнародних організацій і установ на фінансування НДР (НДРМО), тис. грн.  - - 59041,8 89520,3 

витрати на фінансування НДР за власні кошти суб’єктів господарювання (НДРВК), тис. грн.  - - 40453,7 36903,8 

Охорона здоров’я та 
надання соціальної 

допомоги (Q) 

чисельність дослідників (ЧД), осіб 656 690 - 676 

чисельність осіб, задіяних у НДР (ЧНДР), осіб 872 891 - 877 

витрати на прикладні дослідження (ВПД), тис. грн. - - - 140886,9 

витрати  на експериментальні дослідження та розробки (ВЕР), тис. грн. - - - 4783,1 

загальні витрати на здійснення НДР (НДР), тис. грн. - - - 154096,8 

витрати міжнародних організацій і установ на фінансування НДР (НДРМО), тис. грн.  - - - 21,5 

витрати на фінансування НДР за власні кошти суб’єктів господарювання (НДРВК), тис. грн.  - - - 17644,3 

Мистецтво, спорт, 
розваги та 

відпочинок (R) 

чисельність дослідників (ЧД), осіб 680 764 - 531 

чисельність осіб, задіяних у НДР (ЧНДР), осіб 994 1044 - 719 

витрати на прикладні дослідження (ВПД), тис. грн. - - - 70119,8 

витрати  на експериментальні дослідження та розробки (ВЕР), тис. грн. - - - - 

загальні витрати на здійснення НДР (НДР), тис. грн. - - - 142697,0 

витрати міжнародних організацій і установ на фінансування НДР (НДРМО), тис. грн.  - - - - 

витрати на фінансування НДР за власні кошти суб’єктів господарювання (НДРВК), тис. грн.  - - - 29944,5 

Україна чисельність дослідників (ЧД), осіб 59392 57630 51121 51427 

чисельність осіб, задіяних у НДР (ЧНДР), осіб 94274 88128 79262 78860 

витрати на прикладні дослідження (ВПД), тис. грн. 3163160,8 3568336,4 3635718,0 3971377,9 

витрати  на експериментальні дослідження та розробки (ВЕР), тис. грн. 7291610,2 9448849,1 9878483,7 8792057,9 

загальні витрати на здійснення НДР (НДР), тис. грн. 13379292,4 16773724,5 17254629,7 17022419,3 

витрати міжнародних організацій і установ на фінансування НДР (НДРМО), тис. грн.  3262844,1 3642585,7 3856175,0 4083258,5 

витрати на фінансування НДР за власні кошти суб’єктів господарювання (НДРВК), тис. грн.  1340844,1 1610011,8 1725112,0 2105454,1 
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Таблиця A.2 – Перспективні показники, що характеризують наукову діяльність, 2017-2020 рр.  

Вид економічної 
діяльності (код за КВЕД) 

Показник (умовне позначення) Період  

2021 2022 

Сільське, лісове та рибне 
господарство (A) 

чисельність дослідників (ЧД), осіб 120 116 

чисельність осіб, задіяних у НДР (ЧНДР), осіб 209 189 

загальні витрати на здійснення НДР (НДР), тис. грн. 144732,2 612652,8 

витрати міжнародних організацій і установ на фінансування НДР (НДРМО), тис. грн.  - - 

витрати на фінансування НДР за власні кошти суб’єктів господарювання (НДРВК), тис. грн.  9923,7 11300,9 

Переробна промисловість 
(C) 

чисельність дослідників (ЧД), осіб 1077 926 

чисельність осіб, задіяних у НДР (ЧНДР), осіб 2482 2089 

загальні витрати на здійснення НДР (НДР), тис. грн. 444495,5 325042,4 

витрати міжнародних організацій і установ на фінансування НДР (НДРМО), тис. грн.  378,6 106,4 

витрати на фінансування НДР за власні кошти суб’єктів господарювання (НДРВК), тис. грн.  280977,6 317332,4 

Операції з нерухомим 
майном (L) 

чисельність дослідників (ЧД), осіб 37 25 

чисельність осіб, задіяних у НДР (ЧНДР), осіб 59 42 

загальні витрати на здійснення НДР (НДР), тис. грн. 7045,8 3146,1 

витрати міжнародних організацій і установ на фінансування НДР (НДРМО), тис. грн.  - - 

витрати на фінансування НДР за власні кошти суб’єктів господарювання (НДРВК), тис. грн.  1337,4 1051,9 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність (M) 

чисельність дослідників (ЧД), осіб 31479 29637 

чисельність осіб, задіяних у НДР (ЧНДР), осіб 48121 44055 

загальні витрати на здійснення НДР (НДР), тис. грн. 13281758,1 12916692,8 

витрати міжнародних організацій і установ на фінансування НДР (НДРМО), тис. грн.  4170185,3 4387786,2 

витрати на фінансування НДР за власні кошти суб’єктів господарювання (НДРВК), тис. грн.  462822,3 259383,1 

Освіта (P) чисельність дослідників (ЧД), осіб 12180 11481 

чисельність осіб, задіяних у НДР (ЧНДР), осіб 14050 13200 

загальні витрати на здійснення НДР (НДР), тис. грн. 1785931 2321688,4 

витрати міжнародних організацій і установ на фінансування НДР (НДРМО), тис. грн.  135732,4 205800 

витрати на фінансування НДР за власні кошти суб’єктів господарювання (НДРВК), тис. грн.  33665,4 30711,2 

Україна чисельність дослідників (ЧД), осіб 49016 46719 

чисельність осіб, задіяних у НДР (ЧНДР), осіб 74303 70011 

загальні витрати на здійснення НДР (НДР), тис. грн. 16793334 16567331,6 

витрати міжнародних організацій і установ на фінансування НДР (НДРМО), тис. грн.  4323714,6 4578330,7 

витрати на фінансування НДР за власні кошти суб’єктів господарювання (НДРВК), тис. грн.  2569651,7 3136192,7 
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ДОДАТОК Б – ВІДОМОСТІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Таблиця Б.1 – Показники, що характеризують інноваційну діяльність, 2017-2020 рр.  
Вид економічної 

діяльності (код за 
КВЕД) 

Показник (умовне позначення) Період  

2017 2018 2019 2020 

Добувна 
промисловість і 

розроблення 
кар’єрів (В) 

питома вага промислових підприємств, що реалізували інноваційну продукцію (dIП), % 4,4 3,9 4,1 4,7 

кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації (NIAПР), од. 19 10 22 17 

кількість промислових підприємств, що впроваджували нову або значно удосконалену продукцію, 
(NНУП(ПР)), од.; 

8 8 5 12 

витрати на машини, обладнання та програмне забезпечення (ВМОП), тис. грн.; 296013,7 507273,5 1412127,8 - 

загальні витрати на інновації промислових підприємств (ВІ), тис. грн. 877713,1 935777,1 2606204,1 1640700 

витрати на  інновації із залученням власних коштів промислових підприємств (ВВК), тис. грн. - 859981,1 2606204,1 1640700 

Переробна 
промисловість (C) 

питома вага промислових підприємств, що реалізували інноваційну продукцію (dIП), % 11,6 17,1 10,6 14.2 

кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації (NIAПР), од. 610 702 616 668 

кількість промислових підприємств, що впроваджували нову або значно удосконалену продукцію, 
(NНУП(ПР)), од.; 

347 616 329 566 

витрати на машини, обладнання та програмне забезпечення (ВМОП), тис. грн.; 5251153,5 7620784,4 8232097,7 - 

загальні витрати на інновації промислових підприємств (ВІ), тис. грн. 7854525,7 11051329,7 11002539,6 12321784 

витрати на  інновації із залученням власних коштів промислових підприємств (ВВК), тис. грн. 6557826,7 9854267,1 9567404,8 10504985 

Постачання 
електроенергії, 

газу, пари та 
кондиційованого  

повітря (D) 

питома вага промислових підприємств, що реалізували інноваційну продукцію (dIП), % 0,3 2,4 1,3 1,6 

кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації (NIAПР), од. 25 15 26 15 

кількість промислових підприємств, що впроваджували нову або значно удосконалену продукцію, 
(NНУП(ПР)), од.; 

2 6 1 6 

витрати на машини, обладнання та програмне забезпечення (ВМОП), тис. грн.; 288650,0 158297,2 377925,6 - 

загальні витрати на інновації промислових підприємств (ВІ), тис. грн. 315196,4 187489,0 442992,6 374539 

витрати на  інновації із залученням власних коштів промислових підприємств (ВВК), тис. грн. 250622,5 23683,6 243761,3 134628,9 
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продовження таблиці Б.1 

Водопостачання, 
каналізація, 

поводження з 
відходами (E) 

питома вага промислових підприємств, що реалізували інноваційну продукцію (dIП), % 0,3 1,8 0,5 0.3 

кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації (NIAПР), од. 18 12 23 18 

кількість промислових підприємств, що впроваджували нову або значно удосконалену продукцію, 
(NНУП(ПР)), од.; 

1 7 1 1 

витрати на машини, обладнання та програмне забезпечення (ВМОП), тис. грн.; 63025,7 4920,5   - 

загальні витрати на інновації промислових підприємств (ВІ), тис. грн. 70102,0 5476,7 169168,9 69864 

витрати на  інновації із залученням власних коштів промислових підприємств (ВВК), тис. грн. 19647,2 - 57552,5 17547 

Промисловість  питома вага промислових підприємств, що реалізували інноваційну продукцію (dIП),  9,6 14,2 8,9 11,9 

кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації (NIAПР), од. 672 739 687 718 

кількість промислових підприємств, що впроваджували нову або значно удосконалену продукцію, 
(NНУП(ПР)), од.; 

358 637 336 585 

витрати на машини, обладнання та програмне забезпечення (ВМОП), тис. грн.; 5898842,9 8291275,6 10185107,2 - 

загальні витрати на інновації промислових підприємств (ВІ), тис. грн. 9117537,2 12180072,5 14220905,2 14406887 

витрати на  інновації із залученням власних коштів промислових підприємств (ВВК), тис. грн. 7704114,4 10742013,4 12474922,7 12297861 
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Таблиця Б.2 – Перспективні показники, що характеризують інноваційну діяльність, 2021-2022 рр. 

Вид економічної 
діяльності (код за 

КВЕД) 

Показник (умовне позначення) Період 

2021 2022 

Добувна 
промисловість і 

розроблення 
кар’єрів (В) 

питома вага промислових підприємств, що реалізували інноваційну продукцію (dIП), % 4,8 4,9 

кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації (NIAПР), од. 16 15 

кількість промислових підприємств, що впроваджували нову або значно удосконалену продукцію, (NНУП(ПР)), од.; 13 14 

витрати на машини, обладнання та програмне забезпечення (ВМОП), тис. грн.; 2528241,9 3086299 

загальні витрати на інновації промислових підприємств (ВІ), тис. грн. 4334695,1 5198940,6 

витрати на  інновації із залученням власних коштів промислових підприємств (ВВК), тис. грн. 2031059,5 2421418,9 

Переробна 
промисловість (C) 

питома вага промислових підприємств, що реалізували інноваційну продукцію (dIП), % 15,1 15,9 

кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації (NIAПР), од. 687 706 

кількість промислових підприємств, що впроваджували нову або значно удосконалену продукцію, (NНУП(ПР)), од.; 639 712 

витрати на машини, обладнання та програмне забезпечення (ВМОП), тис. грн.; 11213041,9 12703514 

загальні витрати на інновації промислових підприємств (ВІ), тис. грн. 12118653,7 12676710,8 

витрати на  інновації із залученням власних коштів промислових підприємств (ВВК), тис. грн. 11820704,4 13136423,9 

Постачання 
електроенергії, 

газу, пари та 
кондиційованого  

повітря (D) 

питома вага промислових підприємств, що реалізували інноваційну продукцію (dIП), % 2 2,5 

кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації (NIAПР), од. 11 8 

кількість промислових підприємств, що впроваджували нову або значно удосконалену продукцію, (NНУП(ПР)), од.; 7 8 

витрати на машини, обладнання та програмне забезпечення (ВМОП), тис. грн.; 467201,2 511839 

загальні витрати на інновації промислових підприємств (ВІ), тис. грн. 570788,8 634686,9 

витрати на  інновації із залученням власних коштів промислових підприємств (ВВК), тис. грн. 95964,4 57299,8 

Водопостачання, 
каналізація, 

поводження з 
відходами (E) 

питома вага промислових підприємств, що реалізували інноваційну продукцію (dIП), % 0,3 0,3 

кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації (NIAПР), од. 18 18 

кількість промислових підприємств, що впроваджували нову або значно удосконалену продукцію, (NНУП(ПР)), од.; 1 1 

витрати на машини, обладнання та програмне забезпечення (ВМОП), тис. грн.; 262886,5 312851,7 

загальні витрати на інновації промислових підприємств (ВІ), тис. грн. 268235,8 317769,3 

витрати на  інновації із залученням власних коштів промислових підприємств (ВВК), тис. грн. 16898,1 16273,1 

Промисловість питома вага промислових підприємств, що реалізували інноваційну продукцію (dIП), % 12,7 13,4 

кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації (NIAПР), од. 733 748 

кількість промислових підприємств, що впроваджували нову або значно удосконалену продукцію, (NНУП(ПР)), од.; 660 736 

витрати на машини, обладнання та програмне забезпечення (ВМОП), тис. грн.; 14471371,5 16614503,7 

загальні витрати на інновації промислових підприємств (ВІ), тис. грн. 19324273,2 21875957,2 

витрати на  інновації із залученням власних коштів промислових підприємств (ВВК), тис. грн. 13829109,9 15360358,7 
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