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Актуальність досліджень інноваційних процесів як в цілому по 

Україні, так і в її окремих регіонах обумовлена необхідністю вирішення 
завдань щодо зміцнення конкурентних позицій вітчизняних підприємств 
на світових внутрішніх ринках та підприємств окремих регіонів України на 
її внутрішньому ринку відповідно. 

На нашу думку, у Черкаській області інноваційна діяльність 
спрямована насамперед на подолання технічного відставання, 
переорієнтацію виробничого потенціалу, на створення 
конкурентоспроможних промислових виробництв, розвиток яких залежить 
від рівня сприйнятливості підприємств до нововведень. Інноваційна 
діяльність в промисловості області залишається на низькому рівні. 
Застаріле устаткування та дефіцит обігових коштів стримують 
впровадження інновацій. Результати статистичного спостереження 
показали, що у 2006 році лише 23 підприємства займалися інноваційною 
діяльністю, або 7,5 % обстежених промислових підприємств, в середньому 
по Україні – 11,2 % (у 2006 році таких підприємств було 29(9 %), у 2009 
також 29 (9,3 %) рис. 1 [3] 
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Рис.1 Кількість підприємств, що займалися інноваційною діяльністю  

в Черкаській області у 2005–2009 роках 
 

Результати групування промислових підприємств регіону за видами 
економічної діяльності в 2008–2009 роках показали, що найбільша 
інноваційна активність спостерігалася на підприємствах 
машинобудування, ремонту та монтажу машин і устаткування, де інновації 
здійснювали 11 підприємств (понад 47 % від загальної кількості 
інноваційно активних підприємств), у хімічній і нафтохімічній 
промисловості і перероблені сільськогосподарських продуктів – 4 %, у 
металургії та обробленні металу – 2 %, у іншому виробництві, не 



віднесеного до інших групувань – 1 % [2, 3]. 
В цілому, інноваційна діяльність промислових підприємств 

Черкаської області сприяла розширенню асортименту продукції, 
забезпеченню відповідності сучасним правилам і стандартам, зростанню 
виробничих потужностей, створенню нових ринків збуту, підвищенню 
гнучкості виробництва, поліпшенню умов праці. 

Основними шляхами активізації інноваційної діяльності в Україні та 
регіонах на сучасному етапі можна вважати: 

 розробку та запровадження механізму надання пільг промисловим 
підприємствам; 

 розширення практики надання інноваційним підприємствам 
середньострокових кредитів зі знижкою кредитної ставки. 

Реалізація запропонованих напрямків активізації інноваційної 
діяльності в Україні дасть змогу значно підвищити рівень інноваційної 
активності промислових підприємств, стабілізувати прискорений процес 
оновлення виробництва, ефективно використовувати внутрішні залучені 
зовнішні інвестиції на інноваційну діяльність. 

Вирішення проблем інноваційного шляху розвитку промислових 
підприємств можливе через удосконалення законодавчої бази, сприяння 
фінансовому забезпеченню інноваційного розвитку підприємств з боку 
держави та органів місцевого самоврядування, формування 
централізованої, регіональної та відомчої інфраструктур підтримки 
інновацій у промисловості, що послужить істотним поштовхом для 
підняття економіки України та Черкаської області. 
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