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Сучасний розвиток економіки країни значною мірою залежить  від 
активізації інноваційної діяльності підприємств. Машинобудівна галузь є 
однією з найперспективніших галузей економіки України, однак останні роки 
спостерігається тенденція до зменшення питомої ваги інноваційно активних 
підприємств.  

В 2009 р. тільки 21.1% підприємств машинобудівної галузі займалися 
інноваційною діяльністю.  Крім того, в 2009 році відбулося суттєве зниження 
питомої ваги машинобудування у загальному обсязі реалізованої 
інноваційної продукції по промисловості України (9,7%). Обсяг імпорту 
машинобудівної продукції стабільно перевищує експорт. У 2007 р. імпорт 
перевищив експорт у 2,3 рази, у 2008 р. - 2,1 рази, в 2009 р. цей показник 
знизився до 1,2 рази. За  даними січня-листопада 2010 року імпорт 
машинобудівної продукції перевищує експорт в 1,4 рази. Державне 
фінансування інновацій скоротилося з 2,81% від загальної суми витрат за  
всіма  джерелами  фінансування  в  2008 р. до 1,59 %  в  2009 р. Відсутність 
стабільного надходження чистого прибутку є основною причиною, яка 
впливає на активне інвестування галузі, яке переважно здійснюється за 
рахунок власних коштів (у 2009р. – 76%, проте за оцінкою експертів 
зменшиться до 46% у 2012р. і 37% у 2017р.). 

Для покращення такого стану на державному рівні необхідно 
вдосконалювати законадавчо-нормативну базу, фінансувати науково-дослідні 
та дослідно-конструкторські роботи, удосконалювати методи контролю і 
діагностики у процесі виготовлення і експлуатації машинобудівної продукції, 
впроваджувати податкові пільги для підприємств, які займаються 
інноваційною діяльністю тощо. 

  Запропоновані заходи щодо покращення інноваційної діяльності 
машинобудівних підприємств повинні контролюватись на регіональному та 
місцевому рівнях. Для цього при органах місцевого самоврядування доцільно 
створити структурний підрозділ – корпоративного інноваційного 
менеджменту (КІМ), який би займався впровадженням інноваційних проектів 
на підприємствах машинобудівної галузі. Підрозділ КІМ допоможе 
забезпечити активізацію інноваційної діяльності з боку приватних інвесторів 
та залучення бюджетних коштів для фінансування інноваційних проектів 
підприємств машинобудівної галузі, надати інвесторам гарантії 
прибутковості проекту та проконтролювати його реалізацію. 


