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праці, вимагає самостійності, відповідальності та неа-
бияких здібностей у працівників. Інноваційна команда 
повинна включати в себе не тільки вузьких фахівців, 
але й працівників, що володіють такими характеристи-
ками, як здатність до дивергентного мислення, до асо-
ціацій, до аналогій, тому в умовах економіки знань та 
зміни тактики конкурентної боротьби зростає важли-
вість подальшого вдосконалення системи управління 
персоналом інноваційних підприємств як невід'ємного 
фактору їхнього розвитку. 
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Статтю присвячено дослідженню проблем упровадження інноваційних проектів на вітчизняних підприємствах у сучасних 
умовах господарювання. Розглядаються основні проблеми, які виникають під час реалізації інноваційних проектів. Проаналізо-
вано основні тенденції управління інноваційними проектами в високорозвинених країнах. Запропоновано шляхи інтенсифікації 
інноваційних процесів та вдосконалення управління інноваційними проектами на вітчизняних підприємствах.
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ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Статья посвящена исследованию проблем внедрения инновационных проектов на отечественных предприятиях 
в современных условиях хозяйствования. Рассматриваются основные проблемы, препятствующие реализации инновационных 
проектов. Проанализированы основные тенденции управления инновационными проектами в высокоразвитых странах. 
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 The article is devoted to problems of introduction of innovative projects in the domestic enterprises in modern conditions of managing. 
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Постановка проблеми. у сучасних умовах роз-
виток світової економічної системи обумовлений 
насамперед інноваційними процесами, які пов'язані 
зі створенням і впровадженням у виробництво пере-
дових досягнень науки і техніки, тому сфера інно-

ваційної діяльності перетворилася в найголовніший 
ресурс держави, ефективність використання якого 
визначає динаміку та прогресивність розвитку наці-
онального господарства. У зв'язку із цим активіза-
ція інноваційної діяльності господарюючих суб'єктів 
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стає необхідною умовою реалізації національних 
інтересів у системі економічної безпеки підприєм-
ства, регіону і держави. 

Науково-технологічний потенціал – це один 
із визначальних факторів, який забезпечує та фор-
мує високу конкурентоспроможність виробництва як 
на загальнодержавному, так і на регіональному рів-
нях. Приріст валового продукту в економічно роз-
винених країнах суттєво визначається інновацій-
ними досягненнями. Наприклад, сьогодні Сінгапур і  
Фінляндія, населення яких становить, відповідно, 
4,5 і 5,2 млн. осіб, виробляють удвічі більший вало-
вий національний продукт, ніж Україна. І це при 
тому, що чисельність населення України у 10 разів 
більше, ніж у згаданих країнах [6].

   Інноваційна діяльність України порівняно з роз-
виненими країнами, що забезпечують до 85–90% 
приросту валового внутрішнього продукту через 
виробництво й експорт наукомісткої продукції, пере-
буває на досить низькому рівні й на світовому ринку 
високотехнологічної продукції, що оцінюється в 2,5–
3,0 трлн. дол., її частка становить приблизно 0,1%. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження проблем розвитку інноваційної діяльності під-
приємств знайшли одне з провідних місць у працях 
вітчизняних та зарубіжних економістів. Передусім 
це праці Л. Антонюка, І. Буднікевича, В. Герасим-
чука, М. Козоріза, О. Кузьміна, О. Мокія, П. Перерви, 
А. Сухорукова, А. Яковлєва та ін. Інноваційний роз-
виток як важливий чинник економічного зростання 
висвітлюється в наукових працях В. Александрової, 
О. Амоші, Ю. Бажала, В. Геєця, В. Гусєвої, Б. Дани-
лишина, О. Лапко, О. Федірко, О. Шнипко, М. Чума-
ченка та ін. Проблематиці управління інноваційними 
проектами присвячено праці вітчизняних учених: 
Ф. Ярошенка, С. Бушуєва, Н. Бушуєвої, Т. Безверх-
нюк, С. Попова, Н. Котової, С. Ілляшенка, О.  Федор-
чак. Суттєвий пласт знань із питання управління 
інноваційними проектами міститься в дослідженнях 
міжнародних фінансових організацій (Світовий банк, 
Європейський банк реконструкції та розвитку), спе-
ціалізованих професійних організацій, що об’єднують 
фахівців із даного питання (Міжнародна асоціація 
з управління проектами, професійні національні асо-
ціації з управління проектами різних країн тощо). 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Разом із тим на сьогодні залишаються 
малодослідженими проблеми впровадження інно-
ваційних проектів на вітчизняних підприємствах 
в умовах посилення світових глобалізаційних еко-
номічних процесів та ускладнення умов ведення біз-
несу на внутрішньому ринку.

Мета статті полягає у пошуку головних чинни-
ків, що негативно впливають на впровадження інно-
ваційних проектів на вітчизняних підприємствах, та 
визначенні методів їх усунення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
початку 90-х років Україна входила в сімку інно-
ваційних та інтелектуальних держав, але поступово 
бізнес став абсолютно байдужим до інновацій. Якщо 
в 1990 р. В  Україні 36% усіх підприємств були інно-
ваційними, то в 1994 р. таких було 26%, у 2015 р. – 
лише 17,3% [1; 2]. 

Рейтинг України за індексом глобальної конку-
рентоспроможності (ІГК) Світового економічного 
форуму (СЕФ) загрозливо знижується і в 2015 р. 
опустився до 79-го місця зі 140 країн. Відповідно 
до звіту, у рейтингу ІГК Україна розмістилася між 
країнами, що розвиваються, – Гватемалою та Таджи-
кистаном, випередивши більшість країн Африки та 

Латинської Америки. Проте вона істотно відстає від 
країн ЄС та багатьох країн СНД. Дошкульними міс-
цями України, за даними звіту, є корупція, усклад-
нений доступ до фінансів, інфляція, політична 
нестабільність, високі податкові ставки, неефек-
тивна державна бюрократія, складність податкового 
законодавства, регулювання валютного ринку, часта 
зміна урядів, обмежувальне регулювання ринку 
праці, невідповідна якість інфраструктури, недо-
статня здатність до інновацій.

Українська економіка залишається експортоорієн-
тованою з недостатньо розвиненим внутрішнім ринком, 
у ВВП питома вага експорту сягає 60–65%. Негативні 
зміни кон’юнктури на зовнішніх ринках спричиня-
ють руйнівні наслідки для національної економіки. 
У реальному секторі вітчизняної економіки домінує 
виробництво з низькою часткою доданої вартості в кін-
цевому продукті. При цьому частка готових виробів 
становить лише 30–35%, а на сировину та напівфабри-
кати припадає 65–70%. Однією з тенденцій зовніш-
ньоекономічної політики регіонів України в 2015 р. 
була диверсифікація ринків збуту українських товарів 
і послуг, адаптація до європейських ринків та ство-
рення умов для ліквідації монопольної залежності від 
російського ринку за окремими напрямами торгівлі.  
Однак очікуваного відновлення зростання україн-
ського експорту до країн ЄС не вдалось досягнути через 
падіння рівня промислового виробництва та неконку-
рентоспроможність більшості українських товарів на 
європейських ринках. У країні відбувається поступо-
вий зсув від товарів переробної промисловості до про-
довольчих товарів та сировини [1; 3].

У рамках Європейського Союзу прийнято орієн-
тир для визначення обсягів фінансування розвитку 
інноваційного складника, який повинен становити 
не менше 3% від національного ВВП, при цьому  
2/3 коштів має надходити з підприємницького сек-
тору. Для України рівень фінансування у сфері інно-
вацій сьогодні становить лише 0,75% від ВВП, що 
свідчить про сталу негативну тенденцію гальмування 
інноваційного розвитку в Україні, зменшення еко-
номічного потенціалу та збільшує конкурентні пере-
ваги інших країн. Необхідно також ураховувати, що 
для ефективної реалізації наукою своєї інноваційної 
функції, тобто для створення комерційно заверше-
них інновацій, наукоємність ВВП має бути не ниж-
чою 1,7% ВВП. Проте проблема полягає не тільки 
в необхідності збільшення інвестицій в науку, а й 
у забезпеченні більш раціональної структури дивер-
сифікації джерел фінансування наукової діяльності 
та ефективної віддачі від вкладень у науку [2; 3]. 

Аналіз динаміки основних показників інновацій-
ної діяльності регіонів України вказує на негативні 
тенденції інноваційної активності. Причиною цього 
є не низький науковий та науково-технічний потен-
ціал, а слабкість інфраструктури інноваційної діяль-
ності, відсутність мотивації товаровиробників у реалі-
зації інновацій як способу конкурентної боротьби. Це 
призвело до низьких показників практичного впрова-
дження інновацій на промислових підприємствах. Так, 
за даними Держкомстату, питома вага підприємств, 
що впроваджували інновації, постійно знижується 
і в 2015 р. становила 15,2%. Як і в попередні роки, 
основним джерелом фінансування витрат на інновації 
залишаються власні кошти підприємств, частка яких 
у загальному обсязі фінансування становила 89%.

Таким чином, результати аналізу свідчать про від-
сутність належної підтримки інноваційної діяльності 
як на державному, так і на регіональному рівнях, що 
свідчить про незадовільні економічні реформи.
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до успіху в реалізації публічних реформ полягає 
в регулярних та успішних інноваціях, а  найзруч-
нішим інструментом для швидкого та ефективного 
виводу інновацій на ринок, як показує зарубіж-
ний досвід, є проектне управління. Дуже вагоме 
значення для використання практики управління 
інноваційними проектами в Україні має публікація 
А. Чемерис, що вийшла за підтримки швейцарсько-
українського проекту «Підтримка децентралізації 
в Україні – DESPRO». У ньому системно наведено 
інструментарій розроблення проектів відповідно 
до вимог, установлених Європейською Комісією 
в Керівництві з управління проектним циклом [8].

Поняття «інноваційний проект» вживається 
в кількох аспектах: як справа, діяльність, захід, що 
припускає здійснення комплексу яких-небудь дій, що 
забезпечують досягнення певних цілей; як система 
організаційно-правових і розрахунково-фінансових 
документів, необхідних для здійснення яких-небудь 
дій; як процес здійснення інноваційної діяльності.  
Ці три аспекти підкреслюють значення інноваційного 
проекту як форми організації і цільового управління 
інноваційною діяльністю. У цілому інноваційний 
проект – це система взаємопов'язаних цілей і про-
грам їхнього досягнення, що являють собою комп-
лекс науково-дослідних, дослідно-конструкторських, 
виробничих, організаційних, фінансових, комерцій-
них та інших заходів, відповідним чином організова-
них, оформлених комплектом проектної документації 
і забезпечуючих ефективне вирішення конкретного 
науково-технічного завдання, вираженого в кількіс-
них показниках, і приводять до інновації.

В інноваційному проекті використовуються такі 
форми інвестицій: грошові кошти та їх еквіваленти 
(цільові вклади, оборотні кошти, цінні папери, напри-
клад, акції або облігації, кредити, позики, застави 
тощо); земля; будівлі, споруди, машини й облад-
нання, вимірювальні і випробувальні кошти, осна-
щення та інструмент, будь-яке інше майно, що вико-
ристовуються у виробництві або володіють ліквідністю;  
майнові права, що оцінюються, як правило, грошовим 
еквівалентом. Основним джерелом інвестицій є: власні 
фінансові кошти, інші види активів (основні фонди, 
земельні ділянки, промислова власність тощо) та залу-
чені кошти; асигнування з державного, регіональних і 
місцевих бюджетів; іноземні інвестиції, надані у формі 
фінансової чи іншої участі в статутному капіталі спіль-
них організацій; різні форми позикових коштів. Якщо 
потреби в інвесторів немає і всі роботи проводяться 
за рахунок власних коштів, тоді приймається рішення 
про фінансування робіт із підготовки техніко-економіч-
ного обґрунтування проекту [7]. 

Аналіз управління інноваційними проектами 
на вітчизняних підприємствах дав змогу виділити 
такі загальні проблеми: нерозуміння важливості 
поліпшення комунікацій між персоналом; бюрокра-
тизація; слабкий контроль над взаєминами з парт-
нерами; неготовність до мінливих умов ринку; него-
товність до впровадження інновацій в управлінні 
як із боку керуючої, так і з боку керованої сторони; 
роз’єднаність зовнішніх і внутрішніх ланок управ-
ління; недосконалість економічної та матеріально-
технічної бази підприємства  [4, с. 161].

Вітчизняні підприємства надають перевагу 
купівлі нових технологій за кордоном, аніж замові 
в українських науково-дослідних центрах. Це зумов-
лено, по-перше, недовірою до якості розроблених 
вітчизняних технологій, по-друге, незнанням підпри-
ємців про існування потрібних їм, можливо, навіть 

уже розроблених, технологій, тому що в Україні  
не створено уніфікованої бази даних про всі техно-
логічні розробки та дослідження, які проводяться 
в межах країни [5, с. 117].

Серед головних чинників, що перешкоджають 
розвитку інноваційних проектів в Україні, можна 
виділити:

– неефективне використання коштів на іннова-
ції, адже часто має місце спрямування інновацій-
них коштів на проекти, які не мають інноваційного 
характеру;

– відтік з України кваліфікованих наукових та 
технічних кадрів, занепад багатьох наукових шкіл, 
стрімка деградація матеріально-технічної бази нау-
кових досліджень, переважне впровадження запози-
чених технологій не найвищого рівня новизни;

– відсутність попиту на науково-технічні роз-
робки з боку держави та приватного сектору, низькі 
обсяги державного замовлення на новітні техноло-
гії, які щорічно становлять близько 1% бюджетного 
фінансування наукової сфери [5, с. 117];

– недостатня забезпеченість фахівцями у сфері 
інноваційного бізнесу; 

– слабкий взаємозв’язок науки та бізнесу, що 
призводить до низького рівня комерціалізації інно-
вацій;

– відсутність ефективних економічних стимулів 
до оновлення основних фондів та здійснення інвести-
цій у розвиток інноваційного потенціалу;

– непослідовність дій держави щодо підтримки 
суб’єктів інноваційної діяльності;

– недостатню результативність вітчизняного 
сектору наукових досліджень і розробок, зокрема 
низьку активність державних наукових установ 
у сфері патентування і ліцензування прав інтелекту-
альної власності; 

– недостатню підтримку з боку держави вітчизня-
них експортерів інноваційної продукції;

– відсутність пріоритетної підтримки проривних 
технологічних інновацій; постійну реорганізацію дер-
жавного управління науковою діяльністю [5, с. 117];

– нерівномірність розподілу інноваційної інфра-
структури в регіонах та відсутність великих науко-
вих організацій, які б централізовано здійснювали 
дослідницьку діяльність та комерційний трансфер;

– занадто високу загальну частку державного фінан-
сування науки (46%), тоді як у багатьох країнах – інно-
ваційних лідерах цей показник не перевищує 30%, 
причому в більшості з них спостерігається тенденція 
до скорочення частки участі держави у фінансуванні 
досліджень. Головний фінансист наукових досліджень 
у світі – це бізнес, на який припадає 45,5% (Велика 
Британія), 74% (Китай), 76,5% (Японія) усіх витрат на 
наукові дослідження та розробки;

– надання державою переваги фіксуванню саме дер-
жавних установ, тоді як в інших країнах вона фінансує 
значною мірою приватні установи на конкурсних заса-
дах та автономні від неї вищі навчальні заклади;

– найнижчий рівень інноваційної активності 
в Україні виявляється у сфері малого бізнесу (9,2%), 
тоді як у Франції – 33%, Великій Британії – 35,1%, 
Швеції – 46%, Фінляндії 48,5%, Німеччині – 66,5%. 
Саме малий бізнес має можливості найкраще генеру-
вати інноваційні проекти;

– помітне відставання за часткою випуску фахів-
ців у галузі природничих наук, де генеруються най-
більш важливі сучасні проривні технології;

– незацікавленість більшості українських підпри-
ємців незалежно від сфери діяльності у довгостро-
кових проектах. Через значний ризик неповернення 
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коштів унаслідок погіршення інвестиційного клімату 
в державі вони вкладають гроші лише у ті винаходи, 
які окупаються через три, максимум п’ять років. 
Натомість західний інвестор переймається не лише 
поверненням грошей, а й соціальним ефектом від 
даного капіталовкладення. Якщо підприємство має 
наміри вкладати гроші у власний розвиток, то цьому 
перешкоджає брак доступних кредитів;

– незадовільне виконання вітчизняних вен-
чурних фондів своїх функцій, які мали б виража-
тися у фінансуванні інноваційних проектів, нато-
мість вони займаються фінансуванням тих сфер, 
які пов’язані з високим доходом та відносно низь-
ким ризиком. Згідно з даними Української асоціа-
ції інвестиційного бізнесу, 60% інвестицій венчурні 
фонди здійснюють у нерухомість, частка венчурних 
фондів, що вкладають кошти в інноваційні техноло-
гії, становить лише 1% [11, с. 793]. 

Таким чином, для вдосконалення інновацій-
ної діяльності підприємства та покращання якості 
впровадження інноваційних проектів необхідні такі 
заходи: впровадження системи безперервних покра-
щень; удосконалення системи стимулювання та 
мотивації з метою заохочення інновацій; подолання 
опору співробітників інноваціям; модифікація сис-
теми збору внутрішньої і зовнішньої маркетингової 
інформації; вдосконалення стратегічного менедж-
менту на підприємстві, регламентація процедур роз-
робки, розгляду, затвердження, реалізації і моніто-
рингу інноваційних проектів. Важливою складовою 
частиною проведення інноваційної політики на під-
приємстві є мотивація інновацій, яка являє собою 
сукупність потреб і мотивів, що спонукають вироб-
ника до активної діяльності в напрямі створення і 
продажу інновації чи, навпаки, шляхом її покупки і 
використання в господарському процесі.

Вагомими фінансовими інструментами стиму-
лювання інноваційної активності підприємств, які 
сьогодні активно застосовуються у провідних краї-
нах Європейського Союзу, є податкові інструменти. 
Пільги з податку на прибуток підприємств є най-
більш поширеними серед податкових пільг у краї-
нах із розвиненою економікою. До найбільш пошире-
них пільг можна віднести: податковий інноваційний 
кредит; спеціальні правила амортизації обладнання 
та будівель, які використовуються під час НДДКР; 
можливість перенесення збитків, що викликані 
витратами на НДДКР, та можливість отримання сум 
заявленої пільги з бюджету у разі збитковості під-
приємства; оподаткування витрат НДДКР за пони-
женою ставкою податку. Різноманітні програми 
Європейського Союзу, які сприяють комерціалізації 
результатів інноваційної діяльності, спрямовані на 
підтримку створення нових малих інноваційних під-
приємств при науково-дослідних установах, а також 
створення нових бізнес-напрямів або інших засобів 
для комерційного застосування результатів науково-
дослідної діяльності [6, с. 238]. 

Загальною тенденцією управління інноваційними 
проектами та програмами в більшості розвинених 
країн стало функціонування проектних офісів (Project 
Management Office) та офісів управління програмами 
(Program Management Office) при міністерствах та 
окремих державних адміністраціях. Проектний офіс, 
як і офіс управління програмою, – це специфічна 
інфраструктура, що визначає і розвиває на рівні дер-
жави, міністерства чи окремої бюджетної установи 
стандарти процесів, пов'язані з управлінням проек-
тами. Ефективне функціонування таких структур 
досягається завдяки спільному використанню ресур-

сів, методологій, інструментів і методів, високою кон-
центрацією саме на процесах управління. Практика 
створення проектних офісів використовується в таких 
країнах, як Великобританія, США, Канада, Індія, 
Ірландія, Литва, Данія, Бразилія, Бангладеш і Пакис-
тан. Основна мета створення проектних офісів у цих 
країнах – підвищення ефективності планування та 
якості виконання проектів [8; 9]. 

Також доцільно застосовувати сучасний підхід 
до управління інноваційними проектами під назвою 
Scrum. Спочатку цю методологію використову-
вали тільки розробники програмного забезпечення, 
але останнім часом вона активно використовується 
в управлінні творчими, інноваційними, інженерними 
та маркетинговими проектами. Скрам (Scrum) – це 
набір принципів, на яких будується процес розробки, 
що дає змогу в жорстоко фіксовані і невеликі за часом 
ітерації, так званий спринт (sprints), надавати кінце-
вому користувачу працюючий прототип (програмне 
забезпечення, виконане завдання, проведені роботи) 
з новими можливостями, для яких визначено най-
більший пріоритет. Можливості реалізації в черго-
вому спринті визначаються на початку спринту на 
етапі планування і не можуть змінюватися на всьому 
його протязі. При цьому суворо фіксована невелика 
тривалість спринту надає проекту передбачуваність 
і гнучкість. Методологія Scrum належить до гнуч-
ких методологій і є його найпопулярнішим представ-
ником, за даними дослідження Agile Survey, його 
частка становить 58%, серед інших гнучких методо-
логій [4, с. 162].

Висновки. Таким чином, управління інновацій-
ними проектами – це мистецтво керівництва та коор-
динації трудових, матеріальних й інших ресурсів 
протягом життєвого циклу проекту шляхом застосу-
вання системи сучасних методів та техніки управ-
ління для досягнення визначених у проекті резуль-
татів за складом та обсягом робіт, вартості, часу, 
якості проекту. Однією з причин невдач у реаліза-
ції проекту є нечітка організація співробітництва та 
узгодженості всередині робочої групи, а також між 
робочою групою й організацією. Нині вдосконалення 
управління нововведеннями для більшості підпри-
ємств є важливим засобом підтримки їх активності 
в освоєних областях і експансії на нових напрямках. 
Величезне значення для підвищення ефективності 
інновацій має комплексне використання нових прин-
ципів менеджменту. Основними з них є: створення 
атмосфери, стимулюючої пошук і освоєння нововве-
день; націленість інноваційної діяльності на потреби 
споживача; визначення пріоритетних завдань інно-
ваційної роботи, виходячи з цілей і завдань підпри-
ємства; максимальне скорочення строків розробки 
та впровадження нововведень на основі одночасного 
паралельного вирішення інноваційних завдань. 

У сучасних умовах обмеженості бюджетних 
ресурсів фінансування інноваційних проектів можна 
забезпечити за рахунок державно-приватного парт-
нерства, яке дає можливість державі та приватному 
сектору за рахунок об'єднання фінансових, управ-
лінських, технологічних ресурсів отримувати вза-
ємну вигоду. Крім того, шляхи і способи сприяння 
інноваційному розвитку в Україні криються, насам-
перед, у сфері застосування засобів державного регу-
лювання та активізації інноваційної діяльності, осо-
бливо малого підприємництва.

На сучасному етапі розвитку економіки за умов 
глобалізації, жорсткої конкуренції та насиченості 
ринків дуже важливе місце посідають питання роз-
робки і впровадження інноваційних проектів. Сьо-
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годні ефективна інноваційна діяльність та управ-
ління нею є основою успіху будь-якої країни, галузі 
та підприємства. Інновації дають поштовх для еконо-
мічного, технологічного, політичного, екологічного 
та соціального розвитку суспільства. Розроблення 
нових методів та підходів до вивчення інноваційної 
діяльності, впровадження нових принципів іннова-
ційного розвитку, а також визначення внутрішніх 
бар’єрів в організації, які стримують упровадження 
інновацій, є необхідними передумовами розвитку 
ефективної та прибуткової діяльності підприємств та 
економіки держави в цілому.
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Статья посвящена исследованию развития социальных проектов отечественных предприятий в условиях нестабильной 

экономики. Выявлены и проанализированы основные проблемы, препятствующие достижению оптимального уровня социаль-
ной ответственности бизнеса в Украине. Предложены направления преодоления этих барьеров, что позволит предприятиям 
эффективно внедрять социальные проекты, которые будут отвечать современным тенденциям научного развития.
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Постановка проблеми. Сучасний розвиток світо-
вої економіки призводить до загострення соціально-
економічних протиріч. Для України проблема соці-
ально-економічного розвитку з кожним роком стає все 
більш актуальною, що викликано зростаючим рівнем 

безробіття, зменшенням життєвого рівня населення, 
наявністю заборгованості по заробітній платі, неефек-
тивністю вітчизняної системи охорони здоров’я тощо. 
В умовах зменшення державної допомоги у вирі-
шенні соціально-економічних проблем основний тягар 


