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В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Анотація. Досліджено стан інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості України. Виявлено за-
гальний складний стан техніко-технологічного, інноваційного, науково-технічного розвитку вітчизняної промисловості з не-
значною активністю процесів упровадження фундаментальних, прикладних досліджень та дослідно-конструкторських робіт, 
створення та впровадження інновацій, техніко-технологічного оновлення потужностей промисловості, створення та залучен-
ня нових технологій, в тому числі і в нових революційних напрямах створення інновацій, та відсутність єдиної визначеної 
державної політики інноваційного розвитку з відповідним інвестиційним забезпеченням та дієвими прозорими механізмами 
її реалізації. Визначено необхідність формування в країні нової державної інноваційної політики із створенням та впрова-
дженням ефективних механізмів та інструментів її реалізації, спрямованих на забезпечення системного, цілеспрямованого 
створення та промислового впровадження інновацій, забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності країни, дина-
міки та стратегічного спрямування інноваційного розвитку економіки в умовах переходу до Четвертої промислової революції.
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Постановка проблеми. Ключовим фактором науково-
технологічного розвитку в умовах Четвертої промислової 
революції є створення та впровадження нових технологій, 
матеріалів, обладнання. Саме здатність країни до створення 
інновацій чи доступ до їх залучення створюють умови для 
адаптації промисловості та й загалом економічної сис-
теми країн до нових умов та викликів функціонування, 
пов’язаних із впровадженням Четвертої промислової рево-
люції. На сучасному етапі розвитку світових інтеграційних 
процесів, зростання науково-технічних потреб, масштабів 
та темпів їх промислового впровадження особливого зна-
чення набуває забезпечення фінансовими інвестиційними 
ресурсами. Однією з головних умов ефективного впро-
вадження інноваційної діяльності та стабільного функці-
онування економічної системи країни є інвестиції. Тому 
стимулювання інвестиційних процесів та вдосконалення 
державного управління і регулювання інвестиційною 
діяльністю зі створенням сприятливого інвестиційного 
клімату в країні стає основною умовою залучення та ефек-
тивного використання інвестиційних ресурсів, необхідних 
для впровадження інноваційної діяльності та економічного 
зростання в умовах Четвертої промислової революції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання 
дослідження інвестиційно-інноваційного забезпечення 
процесів розвитку промисловості детально та глибоко 
вивчалося у працях С. Брю, П. Друкера, Л. Гитмана, 
Н. Кравченко, М. Кісіль, М. Крупка, М. Коденської, 
М. Портера, П. Массе, К. Маконнелла, С. Маркова, 
Б. Санто, У. Шарпа, Й. Шумпетера та інших науковців.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Дослідження стану інвестиційного забезпе-
чення інноваційного розвитку промисловості України 
в умовах Четвертої промислової революції дасть змогу 
виявити та дослідити наявний стан інвестиційно-інно-
ваційного забезпечення функціонування промисловості 

та здійснити аналіз основних чинників, що впливають 
на процеси інвестиційно-інноваційного забезпечення, і 
визначити подальші тенденції інвестиційно-інновацій-
ного розвитку, врахування яких дасть змогу збільшити 
ефективність функціонування та впровадження іннова-
ційних змін у промисловості.

Метою роботи є дослідження стану інвестиційного 
забезпечення інноваційного розвитку промисловості 
України в умовах Четвертої промислової революції та 
визначення основних факторів впливу на інвестиційне 
забезпечення інноваційного розвитку промисловості.

Виклад основного матеріалу дослідження. Основою 
дослідження стану інвестиційного забезпечення інно-
ваційного розвитку промисловості є розуміння сутності 
та концептів самого поняття інновацій та інвестицій та 
дослідження, аналіз і оцінка даних статистичних спо-
стережень з метою виявлення та оцінки сучасного стану 
цього процесу та подальших тенденцій його розвитку. 

Термін «інновація» був уперше запропонований у нау-
ковій термінології Й. Шумпетером у праці «Теорія еконо-
мічного розвитку» та визначався як нова комбінація чинни-
ків виробництва, що мотивована підприємницьким духом 
[1, с. 158–159]. У дослідженнях із менеджменту П. Друкера 
інновація розуміється як особливий засіб, із застосуванням 
якого підприємцями здійснюється дослідження змін, що 
відбуваються в економіці та суспільних процесах, з метою 
подальшого використання у сфері бізнесу [2, с. 170–173]. 
У працях М. Портера інновації визначаються як результат 
особливих зусиль, що дає змогу підприємствам досягти 
значних переваг, для підтримання яких необхідно впрова-
джувати подальші постійні вдосконалення [3, с. 217]. 

Процес інноваційної діяльності та його реалізація 
невід’ємно пов’язані із поняттям інвестицій та інвесту-
вання в інноваційний розвиток, оскільки інвестиції і є 
тим основним забезпеченням, яке необхідне для впровад-
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ження та реалізації інновацій. Відповідно до визначення, 
наведеного У. Шарпом та Г.Дж. Бейлі, термін «інвести-
ції» визначається як процес «позбавлення» коштів сьо-
годні з метою отримання їхнього збільшеного обсягу 
в майбутньому [4, с. 17]. Такої ж думки дотримувалися  
Л.Дж. Гитман та М. Джонк, визначаючи інвестування 
як спосіб розміщення капіталу, що повинен забезпечити 
його заощадження, зростання [5, с. 11]. За дослідженням 
М. Крупка, інвестиції є тими вкладеннями, які забезпечу-
ють приріст капіталу та створюють новий капітал [6, с. 24]. 
Зауважимо, що наведене визначення є дещо неповним, бо 
враховує лише економічний ефект та не враховує соціаль-
ного, суспільно-економічного ефекту від інвестування в 
різні сфери, насамперед в інноваційну діяльність.

У класичному визначенні інвестицій, наведеному 
науковцями К. Макконелом та С. Брю, інвестиції розумі-
ються як витрати на виробництво та накопичення засо-
бів виробництва та збільшення матеріальних запасів 
[7, с. 388]. Відповідно поняття інвестиційної діяльності 
характеризує процес безпосередньо формування, про-
сування та розміщення інвестицій і має значну кількість 
наукових визначень, що відображають різні погляди на 
його сутність. У дослідженнях Н. Кравченко [8, с. 24] 
інвестиційна діяльність визначається як комплекс заходів 
та дій юридичних і фізичних осіб із вкладання власних 
фінансових ресурсів, спрямованих на отримання при-
бутку, або як діяльність державних чи приватних інститу-
цій, що спрямована на реалізацію інвестиційного процесу 
з метою отримання економічного та соціального ефекту.

На думку М. Кисіль [9, с. 225], інвестиційне забезпе-
чення включає не лише формування джерел надходження 
інвестиційних ресурсів, але й є сукупність ресурсів, умов, 
механізмів та економічних важелів і заходів, спрямованих на 
забезпечення визначеного перебігу інвестиційних процесів.

Досліджуючи інвестиційне забезпечення, М. Коденська 
визначає його як організаційно-економічні умови, засоби, 
заходи та відносини, що формуються в процесі руху вар-
тості, авансованого капіталу з метою формування, нагрома-
дження та використання інвестиційних ресурсів, авансова-
ного капіталу для розвитку промислового виробництва та 
продуктивних сил [10, с. 63–64]. Визначається необхідність 
формування елементів та механізмів інвестиційного забез-
печення, а також акцентується увага на значенні інвести-
ційного забезпечення як рушійної сили розвитку промис-
лового виробництва та продуктивних сил суспільства.

Важливе значення в інноваційному розвитку промис-
лових підприємств мають обсяги та динаміка капіталь-
них інвестицій – фінансових ресурсів, спрямованих на 
придбання нових та відновлення діючих матеріальних та 
нематеріальних активів, витрати на капітальний ремонт 
та модернізацію. 

Обсяг капітальних інвестицій, спрямованих у промис-
ловість, загалом становить станом на 2017 р. 31,85% від 
загального обсягу капітального інвестування, а його дина-
міка порівняно з 2010 р. незначною мірою зросла порів-
няно із 2010 р. (30%), проте значно зменшилася порівняно 
з 2013 р. (39,44%). При цьому частка капітальних інвести-
цій у 2017 р. в добувну галузь становила 24,81%, а в галузі 
переробної промисловості – 51,56% від загальної кількості 
капітальних інвестицій, спрямованих у промисловість. 
Слід зазначити, що основна частина капітальних інвес-
тицій спрямована в низькотехнологічні галузі переробної 
промисловості, такі як харчова промисловість, частка капі-
тальних інвестицій в яку на протязі 2010–2017 рр. залиша-
ється стабільно високою (на рівні 15,28–13,21%), а у 2016 р. 
досягла 18,08% від загального обсягу інвестування в про-
мисловість; у деревообробну промисловість із часткою 

станом на 2017 р. 4,77% від загального обсягу капітальних 
інвестицій. Капітальні інвестиції в середньотехнологічні 
галузі здійснюються переважно в металургії, де їхня частка 
станом на 2016–2017 рр. становить 12,44–12,45%, та вироб-
ництво гумових і пластмасових виробів та іншої немета-
левої мінеральної продукції із часткою станом на 2017 р. 
7,29%. Наявні обсяги капітальних інвестицій спрямовані 
у високотехнологічні галузі машинобудування, що зага-
лом не перевищують 10%, та хімічну промисловість. Так, 
у галузях машинобудування показники капітальних інвес-
тицій становлять: у виробництві машин, устаткування – 
2,3%, у виробництві електричного устаткування – 1,04%, у 
виробництві комп’ютерів, електронної техніки та оптичної 
продукції – 0,53%, у виробництві автотранспортних засо-
бів, причепів та напівпричепів – 3,34%. Капітальні інвести-
ції в хімічну галузь у 2017 р. становили 2,08%, у виробниц-
тво фармацевтичних продуктів – 1,31%. Наведені цифри 
останніх років свідчать про відсутність активних процесів 
техніко-технологічної модернізації провідних технологіч-
них галузей промисловості країни, пов’язаних із техноло-
гічним інноваційним оновленням їхніх техніко-технологіч-
них потужностей, тому відбувається старіння, моральний 
та фізичний знос наявних виробничих потужностей, що 
знижує рівень конкурентоспроможності продукції вітчиз-
няної промисловості не тільки на зовнішньому, але й на 
внутрішньому ринку. За таких умов та обсягів капітальних 
інвестицій модернізація вітчизняної промисловості зі зрос-
танням частки та значення високотехнологічних галузей 
залишається питанням, що потребує пошуку нових рішень, 
пов’язаних як із активуванням інвестиційної активності та 
обсягів інвестування, так і зі зміною структури інвестицій. 

Здійснення інноваційної діяльності, її обсяги та інтен-
сивність значною мірою залежать від наявності фінан-
сового забезпечення, тому одним із найбільш вагомих 
показників, що характеризують інноваційну діяльність, є 
показники загального обсягу фінансування інноваційної 
діяльності за джерелами фінансування.

Слід зазначити, що за джерелами фінансування осно-
вна частка інновацій розподіляється та впроваджується за 
рахунок власних коштів підприємств. Так, у 2000 р. частка 
власних фінансових коштів підприємств у фінансуванні 
інноваційної діяльності становила 80%, у 2005 р. вона 
збільшилася до 87,7%, а на протязі 2009–2010 рр. зменши-
лася до 65–59,3% за рахунок зростання часток іноземних 
інвестицій та кредитного фінансування, проте на протязі 
2015 р. власні кошти підприємств залишалися основним 
джерелом фінансування інноваційної активності, а у 
2107 р. ця частка зафіксувалася на рівні 84,5%. Загалом 
обсяг фінансування інноваційної діяльності у 2000 р. ста-
новив 1 757 149 тис. грн., до 2010 р. ця сума збільшилася до 
8 045 495 тис. грн., а до 2017 р. зросла до 9 117 537 тис. грн. 
Так, у 2010 р. частка внутрішніх інвестицій підприємств у 
загальному обсязі інвестицій становила 79,6%, у 2005 р. 
вона зросла до 87,7%, а у 2010 р. зазнала зменшення до 
59,3% за рахунок збільшення частки іноземних інвестицій 
та надання кредитів, у 2015 р. становила 97,2% від загаль-
ного обсягу фінансування.

Частка фінансування інноваційної діяльності в Укра-
їні за кошти державного бюджету становить від 0,4% до 
2,5%, ще менший рівень має обсяг інвестування з місцевих 
бюджетів: від 0,1% до 1%. Водночас низьким залишається 
рівень інвестування в інноваційну діяльність промислових 
підприємств як вітчизняних, внутрішніх, так і іноземних 
інвесторів, що значною мірою обмежує можливості впро-
вадження масштабних інноваційно-інвестиційних про-
ектів модернізації наявних чи розбудови нових високотех-
нологічних виробництв, що потребують значних обсягів 
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проектного фінансування та не можуть бути реалізовані 
за власні кошти підприємств. Так, у 2000 р. частка вітчиз-
няних інвестицій становила 2,8% від загального обсягу 
фінансування, у 2010 р. вона зменшилася до рівня 0,4%, а 
у 2017 р. становила 3%. Низьким залишається рівень інвес-
тиційної активності іноземних інвесторів, і якщо у 2009 р. і 
2010 рр. цей показник зазнав короткочасного зростання, то 
станом на 2017 р. частка іноземних інвестицій в загальному 
обсязі проінвестованого становила лише 1,2%. Загрозливо 
низьким залишається рівень фінансування інноваційної 
діяльності із залученням кредитів. Так, станом на 2017 р. 
цей показник становив лише 6,5% від загального обсягу 
інвестування. Наведені статистичні дані переконливо свід-
чать про те, що на протязі 2000–2017 рр. основним дже-
релом фінансування створення інноваційної діяльності в 
Україні були власні кошти підприємств, спрямовані пере-
важно та модернізацію та техніко-технологічне покра-
щення оновлення наявної виробничої бази та випуск нових 
видів покращеної оновленої продукції. Водночас фактично 
не здійснювалася розбудова нових високотехнологічних 
підприємств, що передбачають застосування нових ради-
кально інноваційних технологій. Відсутність внутрішнього 
та зовнішнього інвестування, кредитного забезпечення 
інноваційної діяльності привела до фактичної відсутності 
за цей період у промисловості впровадження довготривалих 
масштабних інвестиційних проектів. Наведені дані свідчать 
про відсутність реальних дій із впровадження послідовної 
державної інноваційної політики розвитку промисловості 
а також неефективність наявних механізмів державного 
регулювання в питаннях створення інвестиційного клімату, 
необхідного для залучення внутрішніх та зовнішніх інвес-
тицій, відсутність дієвих інструментів та механізмів моне-

тарної фінансової політики, спрямованих на стимулювання 
розвитку механізмів кредитування інноваційної діяльності 
в промисловості, кредитування та інвестування в страте-
гічні для країни напрями інноваційної діяльності.

Висновки. Досліджуючи стан інвестиційного забез-
печення інноваційного розвитку промисловості України в 
умовах Четвертої промислової революції, слід зазначити, 
що в сучасних економічних умовах інновації, інноваційне 
оновлення промисловості є одним із ключових факторів 
економічних перетворень та розвитку економіки. Резуль-
тати проведеного аналізу стану інноваційного забезпе-
чення розвитку промисловості України в сучасних умовах 
дали можливість виявити загальний складний стан техніко-
технологічного, інноваційного, науково-технічного роз-
витку вітчизняної промисловості з незначною активністю 
процесів упровадження фундаментальних, прикладних 
досліджень та дослідно-конструкторських робіт, створення 
та впровадження інновацій, техніко-технологічного онов-
лення потужностей промисловості, створення та залучення 
нових технологій, в тому числі і в нових революційних 
напрямах створення інновацій, та відсутність єдиної визна-
ченої державної політики інноваційного розвитку з відпо-
відним інвестиційним забезпеченням та дієвими прозо-
рими механізмами її реалізації. Вищезазначене актуалізує 
необхідність формування в країні нової державної іннова-
ційної політики із створенням та впровадженням ефектив-
них механізмів та інструментів її реалізації, спрямованої на 
забезпечення системного, цілеспрямованого створення та 
промислового впровадження інновацій, забезпечення необ-
хідного рівня конкурентоспроможності промисловості кра-
їни, динаміки та стратегічного спрямування інноваційного 
розвитку економіки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ  

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Аннотация. Исследовано состояние инвестиционного обеспечения развития промышленности Украины. Выявлено 

общее сложное состояние технико-технологического, инновационного, научно-технического развития отечественной 
промышленности с незначительной активностью процессов внедрения фундаментальних, прикладних ииследований и 
иследовательско-конструкторских работ, созданием и внедрением инноваций, технико-технологическим обновлением 
мощностей промышлености, созданием и привлечением новых технологий, в том числе и в новых революционных на-
правлениях создания инноваций, и отсутствием единой определенной государственной политики инновационного раз-
вития с соответствующим инвестиционым обеспечением и действенными прозрачными механизмами ее реализации. 
Определена необходимость формирования в стране новой государственной инновационной политики с созданием и 
внедрением эффективных механизмов и инструментов ее реализации, направленных на обеспечение системного, целе-
направленного создания и промышленного внедрения инноваций, обеспечение необходимого уровня конкурентоспо-
собности страны, динамики и стратегического направления инновационого развития экономики в условиях перехода к 
Четвертой промышленной революции.

Ключевые слова: инвестиции, инновации, инвестиционно-инновационное обеспечение, промышленное развитие, 
Червертая промышленная революция.

THE RESEARCH STATUS OF INVESTMENT ENSURING INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF THE INDUSTRY OF UKRAINE IN CONDITIONS OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
Summary. Investigated the status of investment ensuring innovative development of industry of Ukraine. Found total com-

plex status of feasibility of technological innovation scientific and technical development of the national industry, with little 
activity processes implementation of basic, applied research and development activities, creating and innovation, technical, 
technological upgrading of capacities, creating and bringing new technologies and new ways of creating innovation, and no 
single defined public policy innovation development of investment software, and effective mechanisms for its implementation. 
Identified the need for the formation of the country's new State innovation policy to the creation and implementation of effective 
implementation mechanisms and tools aimed at ensuring systematic, purposeful creation and industrial innovation, ensuring the 
necessary level of competitiveness of a country, speakers and the strategic direction of the innovation development of economy 
in the conditions of transition to the fourth industrial revolution. Determined that the key driver of scientific and technological 
development in the conditions of the fourth industrial revolution is the development and introduction of new technologies, ma-
terials and equipment. It is the ability of the country to the creation of innovation or access to their attraction to create conditions 
for the development of industry and economic system of the countries to new conditions of functioning. At the present stage 
of development of global economic processes, the growth of scientific and technical needs, scope and pace of their industrial 
implementation of very special significance providing financial investment resources. One of the main conditions for effective 
implementation of innovative activity and stable functioning of the economic system of the country is investment. Stimulate 
investment processes and improving State management and regulation of investment activity, creation of favorable investment 
climate in the country becomes the primary condition for engaging and effective use of the investment the resources required for 
the implementation of innovation and economic growth in the face of the fourth industrial revolution

Key words: investment, innovation, investment and innovation, industrial development, the fourth industrial revolution.


