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Метою роботи є обгpунтування напрямів удосконалення державного 

регулювання інноваційного розвитку регіонів України. 

Для реалізації мети роботи поставлені такі основні завдання: 

– визначити сутність та виокремити складові державного регулювання 

інноваційного розвитку регіону; 

– виявити особливості державного регулювання інноваційного 

розвитку регіону в різних країнах; 

– охарактеризувати сучасний стан державного регулювання 

інноваційного розвитку регіонів України; 

– обґрунтувати напрямки удосконалення державного регулювання 

інноваційного розвитку регіонів України;  

– визначити шляхи трансформації державного регулювання 

інноваційного розвитку регіонів України в умовах інтеграційних процесів. 

Об'єктом дослідження є державне регулювання інноваційного 

розвитку країни. 

Предметом дослідження є механізм державного регулювання 

інноваційного розвитку регіонів України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в поглибленні та 

доповненні існуючих знань, теоретичних підходів щодо обгpунтування 

напрямів удосконалення державного регулювання інноваційного розвитку 

регіонів України в сучасних умовах. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Науково-технічний прогрес в сучасних умовах 

стає найважливішим чинником забезпечення стійкого економічного 

розвитку, оскільки він підвищує динамізм соціально-економічних систем і 

господарюючих суб'єктів, укріплює національну безпеку держав. Одним з 

найважливіших завдань державного регулювання в умовах відкритої 

ринкової економіки є підвищення конкурентоспроможності компаній, як на 

внутрішньому, так і зовнішньому ринках, а стратегічним напрямом 

забезпечення конкурентоспроможності є використання досягнень науки і 

техніки, матеріалізованих в нововведеннях та інноваціях. Необхідність 

вiдновлення економiчного зростання й модернiзацiї економiки України, 

визначає курс на активiзацiю iнновацiйних процесів, повноцiнне 

використання потенцiалу науки в процесi технологiчної перебудови 

економіки регіонів.  

Цим і обумовлений вибір теми дослідження і постановка завдання 

визначення нових підходів до державного регулювання економіки, а 

актуальність дослідження обумовлена потребою у вдосконаленні державного 

регулювання інноваційного розвитку регіонів України. 

Дослідженням науково-теоретичних засад державного регулювання 

інноваційного розвитку регіону займалися такі провідні вітчизняні 

дослідники, як є О. Амоша, В. Антонюк, О. Бобровська, А. Гальчинський, 

А.Дагаєв, О.Динкін, О. Жихор, А. Землякін, Н. Іванова, Т. Куценко, Онишко, 

В. Павленко, М. Cкиба, В. Шовкалюк та ін.  

Однак чимало теоретичних питань стосовно сутності та складових 

державного регулювання інноваційного розвитку регіонів, а також 

визначення напрямків удосконалення механізму державного регулювання 

інноваційного розвитку економіки України в сучасних умовах, залишаються 

недостатньо дослідженими. 

Метою роботи є обгpунтування напрямів удосконалення державного 
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регулювання інноваційного розвитку регіонів України. 

Для реалізації мети роботи поставлені такі основні завдання: 

– визначити сутність та виокремити складові державного регулювання 

інноваційного розвитку регіону; 

– виявити особливості державного регулювання інноваційного 

розвитку регіону в різних країнах; 

– охарактеризувати сучасний стан державного регулювання 

інноваційного розвитку регіонів України; 

– обґрунтувати напрямки удосконалення державного регулювання 

інноваційного розвитку регіонів України;  

– визначити шляхи трансформації державного регулювання 

інноваційного розвитку регіонів України в умовах інтеграційних процесів. 

Об'єктом дослідження є державне регулювання інноваційного 

розвитку країни. 

Предметом дослідження є механізм державного регулювання 

інноваційного розвитку регіонів України. 

Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження слугують 

фундаментальні положення економічної теорії та теорії державного 

управління, інших гуманітарних та соціальних наук, а також наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених з питань теоретико-методичного 

забезпечення державного регулювання інноваційного розвитку регіонів. 

Інформаційними джерелами дослідження стали закони України, укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-

правові документи міністерств та відомств України, програмні документи 

державних органів України, офіційні матеріали Державної служби 

статистики України, монографії та статті вітчизняних і зарубіжних авторів, 

особисті дослідження автора. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

обґрунтуванні науково-практичних засад щодо напрямків удосконалення 

державного регулювання інноваційного розвитку регіонів. 



 

 

8 

Новизна наукових результатів конкретизується в наступних 

положеннях: 

удосконалено: 

– теоретико-методичні підходи щодо необхідності формування та 

реалізації механізму державного регулювання інноваційного розвитку 

національної економіки на основі єдності та взаємозв’язку його структурних 

елементів, а саме: політико-правового, соціально-економічного, еколого-

безпечного, освітньо-наукового, інформаційно-технологічного, морально-

психологічного; 

дістало подальший розвиток: 

– категорійно-понятійний апарат державно-управлінської науки 

шляхом уточнення змісту поняття „державне регулювання інноваційного 

розвитку регіону‖, що пов’язано з необхідністю адаптації його змісту до 

існуючих викликів для розвитку країни в сучасних умовах; 

У першому розділі роботи розглянуто теоретичну базу досліджень та 

методичне забезпечення державного регулювання інноваційного розвитку 

регіону; узагальнено зарубіжний досвід державного регулювання 

інноваційного розвитку на регіональному рівні. 

У другому розділі роботи здійснено аналіз сучасного стану та 

результативність державного регулювання інноваційного регіонального 

розвитку України; визначено особливості інноваційного розвитку 

Харківської області; розглянуто проблеми та суперечності державного 

регулювання інноваційного розвитку України на регіональному рівні. 

У третьому розділі роботи обґрунтовано перспективи інноваційного 

розвитку регіонів України; розроблені пропозиції щодо напрямів 

удосконалення державного регулювання інноваційного розвитку регіонів 

України в сучасних інтеграційних умовах.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в поглибленні та 

доповненні існуючих знань, теоретичних підходів щодо обгpунтування 

напрямів удосконалення державного регулювання інноваційного розвитку 
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регіонів України в сучасних умовах.  

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 

практичній діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування 

для подальшого удосконалення системи державного регулювання 

інноваційного розвитку регіонів України.  
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 

1.1. Сутність та складові державного регулювання інноваційного 

розвитку регіону 

 

Інновації, інноваційний розвиток та інноваційний процес розглядали 

вітчизняні й зарубіжні науковці. Зокрема, поняття «інновація» вперше 

з’явилося в роботах культурологів ще в ХІХ ст. й означало уведення певних 

елементів однієї культури в іншу. Різні вчені характеризують інновації 

залежно від об’єкта та предмета свого дослідження. Терміни «інноваційний 

процес», «нові комбінації», «нововведення» вперше використав Й. Шумпетер 

у праці «Теорія економічного розвитку».  

Основні тлумачення поняття «інновації» систематизовано В.Г. 

Мединським [46]: залежно від об’єкта й предмета дослідження інновації 

можна розглядати, як: 

1) зміни (М. Крупка, Р. Нельсон, С. Уінтер, П. Друкер, Ю. Яковець, 

Ф. Валента, Л. Водочак, О. Водачкова); 

2) процес (Д. Тідд, Д. Бессант, К. Павітт, Т. Брайан, Б. Санто, І. 

Буднікевич, О. Лапко, Д. Черваньов, Л. Нейкова); 

3) результат (В. Хіпель, Р. Фатхутдінов, С. Покропивний, Ю. 

Пімошенко, Г. Хамел, К. Прахалад, Р. Фостер, Д. Карлюк, С. Ілляшенко); 

4) нову комбінацію, підхід, думку, можливість (Й. Шумпетер, Х. 

Барнетт, Е. Панечко, В. Г. Мединський); 

5) комерціалізацію (Х. Рігс, Р. Ротвелл, П. Гардинер); 

6) перевагу (Дж. Сорос, М. Портер). 

Яковец Ю. розглядає інновації як складову перiодiв науково-технічного 

та економічного розвитку і вважає основним інструментом подолання 

кризових явищ в економiцi [21].  
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Визначаючи поняття «інноваційний розвиток», потрібно враховувати 

положення загальної теорії розвитку [24], оскільки інноваційний розвиток як 

складова частина економічної еволюції повинен містити риси цієї категорії: 

 кількісно-якісні зміни (біфуркаційність, закономірність, 

адаптивність, циклічність); 

 як джерело перетворень (невизначеність, ризикованість, 

динамічність); 

 як зміни в часі (нерівномірність, дискретність, періодичність); 

 як цілеспрямований процес (умотивована спрямованість, 

незворотність, реорганізація). 

В економічній літератур існують різні теоретичні підходи до 

визначення інноваційного розвитку. 

Зокрема, Л. І. Федулова [70].визначає інноваційний розвиток економіки 

в цілому як зростання її показників, забезпечених за рахунок реалізації 

інноваційних проектів і впровадження нововведень. 

Колектив авторів дають таке визначення інноваційного розвитку: «це 

незворотній процес переходу з одного стану в інший, який характеризується 

сукупністю змін, обумовлених впровадженням інноваційних перетворень, що 

приводять до формування нових властивостей системи, зміни її якісного 

стану, зростання здібностей, компетенцій, потенціалу та рівня ефективності її 

діяльності, укріплення системи, а також формування здатності чинити опір 

руйнівним силам зовнішнього та внутрішнього середовища» [36].  

Зянько В. розглядає iнновацiйний розвиток як сукупнicть чiтко 

визначених соцiально-економiчних прiоритетiв, схем управлiння 

iнновацiями, якiсних i кiлькiсних критеріїв, що характеризують ефективнiсть 

iнновацiйного напряму економіки, якi покладено в основу стратегічної 

інноваційної політики держави [9].  

На думку Жихор О. та Куценко Т., iнновацiйний розвиток - це 

спрямованi та закономiрнi змiни (якiснi та кiлькiснi) у галузях i сферах 

господарювання, обумовлені впровадженням iдей (винаходiв) та створенням 
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на цiй основі кращих за характеристиками товарів (послуг), технологiй з 

метою соціально-еколого-економiчного регiонального ефекту [7].  

Інновації виступають важливим механізмом реалізації основних 

законів розвитку суспільства, умовою його життєздатності, динамічного 

розвитку, засобом забезпечення конкурентоспроможності на всіх рівнях її 

прояву та водночас є складним процесом створення, розповсюдження і 

використання новини як основи забезпечення нової якості життя людини, 

включаючи всі види інтелектуальної діяльності, котрі супроводжують 

інноваційний процес на кожному його етапі. 

Соціально-економічний зміст інновацій та їх зв’язок із регіональним 

розвитком виявляється через функцію створення конкурентоспроможного 

територіального продукту, що в сукупності забезпечує розширення ресурсної 

бази, нормалізацію відтворювальних процесів і пропорцій розвитку регіону, 

економічне зростання. 

Інноваційний розвиток є цілеспрямованим процесом змін, що 

органічно поєднує процеси створення інновацій, їх фінансове забезпечення і 

реалізацію в реальній економіці. Сутнісне наповнення і інноваційного 

розвитку визначається її залежністю від сучасного рівня науково-технічного 

розвитку, спрямуванням пізнавальної діяльності, системи сформованих 

моральних, духовних, культурних цінностей суспільства; наявністю 

інвестицій та стратегічних пріоритетів; системоорганізуючим впливом 

глобалізації й регіоналізації економічного простору. 

За сучасних умов принципово важливим об’єктом інноваційного 

розвитку регіону є створення регіональної інноваційної системи (РІС), що 

характеризується обмеженою множиною взаємодіючих елементів, певним 

складом, структурою, організацією елементів і частин системи, їх 

взаємодією, а також визначення регіональних умов створення 

інтелектуальної власності та її залучення в господарський обіг, що формують 

інтелектуальний потенціал регіону, який згодом трансформується в 

інтелектуальний та виробничий капітал (рис. 1.1).  
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Стадії розвитку інноваційного процесу 

Створення новини – процес складних 
наукових досліджень, результат наукової 
праці, що спрямована на вдосконалення 
суспільної практики, передбачає її реалізацію 
у суспільному виробництві, направлений на 
забезпечення існуючих потреб або 
формування нових. Супроводжується 
формуванням науково-інноваційного 
потенціалу регіонального господарського 
комплексу, адекватного потребам розвитку 
регіону 

Новація – процес визначення суспільної 
цінності новини, її вихід на регіональні 
інноваційні ринки, адаптація до їх потреб 
через формування конкурентних відносин на 
основі якісних параметрів (економічність, 
результативність, ефективність), пошук 
альтернативних ринків збуту 

Формування інтелектуального потенціалу 
– перетворення відокремлених ресурсів (у т.ч. 
знань) у якісно та кількісно нову можливість 
розвитку; дає змогу відтворити задум творця, 
забезпечити результативність упровадження 
нового технічного рішення, продукту, способу 

Створення об’єктів інтелектуальної 
власності (відкриття; винахід; патенти; 
товарні знаки; раціоналізаторські пропозиції; 
документи на новий або вдосконалений 
продукт, технологію, управлінський або 
виробничий процес; удосконалення 
організаційної, виробничої або ін. структури; 
ноу-хау; понять, наукових підходів або 
принципів; документа (стандарту, 
рекомендацій, методики, інструкцій, 
результатів маркетингових досліджень та ін.) 

Стадії створення та руху 
інтелектуального капіталу 

Упровадження нововведень. Підготовка до 
реалізації нововведень у комерційній, фінансовій, 
маркетинговій, управлінській та ін.  сферах, що 
забезпечують суспільний прогрес, економію 
витрат, зростання ефективності, рентабельності 
виробництва. Адаптація (зміна) регіону до нових 
вимог розвитку ІІД, розвитку соціально-
економічного середовища 

Створення інтелектуальної продукції у науковій 
сфері діяльності: новий порядок, новий звичай, 
новий метод, нове явище, оформлений результат 
фундаментальних, прикладних досліджень, 
розроблень, експериментальних робіт у будь-якій 
сфері діяльності з підвищення її ефективності; 
результатів маркетингових досліджень. 
Формування інноваційного середовища регіону та 
його опорного каркаса 

Стадії інноваційної діяльності  та її 
результати 

Інновація – кінцевий результат інноваційного 
процесу, формування інноваційного 
територіального продукту, його вихід на 
регіональні, національні, світові ринки збуту, 
забезпечує конкурентоспроможність регіону 

Формування інтелектуального капіталу –  
початкова стадія впровадження об’єктів права 
інтел. власності (нематеріальні активи), їх 
втілення у конкретну господарську діяльність; 
набуття нею вартісних характеристик 
(вартість бізнесу) 

Поєднання інтелектуального капіталу з 
виробничим – виробництво та реалізація 
інноваційної продукції з отриманням 
додаткової вартості (прибутку), 
матеріалізований результат трансформації 
інтел. власності. Формування інноваційного 
потенціалу регіону 

Створення інноваційного продукту. 
Завершальний етап втілення нововведень у 
господарську практику. Набуття територіальним 
продуктом інноваційних ознак, підвищення його 
конкурентоспроможності. Стратегія просування 
інноваційного територіального продукту 

 

Комерціалізація новини та новації, створення і 
використання інноваційної продукції. 
Створення регіональних умов для практичного 
перетворення новини в новацію, нововведення. 
Очікуваний результат – зміни у виробничій, 
організаційній, фінансовій, науковій, навчальній, 
соціальній сферах тощо 

Нововведення – процес набуття новацією 
економічного змісту з урахуванням вимог 
просування нововведення та стану 
регіональних ринків робочої сили, капіталів, 
ресурсів. Виникнення конкурентних відносин 
між учасниками створення та споживання 
новини 

Рис. 1.1. Змістовний зв’язок понять «інноваційний процес», «інтелектуальний потенціал», «інноваційна 

діяльність» та їх роль у формуванні інноваційного регіонального продукту 
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Регіональна інноваційна система розглядається як структурна частина 

національної системи, для якої характерні специфічні територіальні риси 

розвитку, котрі є проявом, з одного боку, закону територіального поділу праці, 

а з іншого – результатом дії закономірностей розвитку продуктивних сил та 

механізму їх вияву, і яка є за своєю сутністю інтегрованою моделлю 

інноваційних процесів і їх інвестиційного забезпечення.  

У процесі дослідження складної структури регіональної інноваційної 

системи правомірним є зосередити увагу на тих елементах, які істотно 

впливають на соціально-економічну результативність. Насамперед це 

особливості та співвідношення таких складових як «наука», «освіта», 

«виробництво», «інноваційна інфраструктура», «інформація», «управління», 

«підприємництво», «фінансові інститути», «соціальні інститути», що прямо 

або опосередковано пов’язані з розвитком регіону. Кожна із цих складових 

має власну мету, завдання, відповідну інфраструктуру та ресурсне 

забезпечення, що обумовлює її здатність до виконання покладених на неї 

функцій у реалізації інноваційної моделі, але лише їх інтеграція забезпечує 

ефективність розвитку регіону в цілому. 

Сталий інноваційний розвиток регіонів неможливо забезпечити без 

ефективного державного регулювання цієї сфери. Категорія «державне 

регулювання» є однією з базових дефініцій в науці та практиці державного 

управління. Під регулюванням зазвичай розуміють діяльність, спрямовану на 

коригування роботи системи (елементів системи) з метою забезпечення 

досягнення системою (елементами системи) такого стану, який забезпечує її 

(їх) роботу відповідно до визначених характеристик. Тобто, цей вид 

діяльності розглядається як регуляційний процес, метою якого є досягнення 

відповідного рівня взаємодії та злагодженості окремих частин [3; 6]. 

Латинін М. констатує, що у сучасній науковій, навчальній та довідковій 

літературі термін «державне регулювання» розглядається в широкому і 

вузькому розумінні. Державне регулювання у широкому змісті полягає у 

встановленні державою загальних правил поведінки (діяльності) учасників 
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суспільних відносин і їхньому коригуванні залежно від умов, які змінюються. 

У вузькому розумінні державне регулювання – це одна із функцій 

державного управління, спрямована на створення сприятливих економічних, 

правових та організаційних умов діяльності комерційних і некомерційних 

організацій, підприємництва без втручання державних органів у їхню 

виробничу і фінансово-господарську діяльність, за винятком спеціально 

передбачених законом випадків [12]. 

Для більш глибокого розуміння сутності і змісту поняття державне 

регулювання інноваційного розвитку економіки, необхідно розкрити 

об'єктно-суб'єктні відносини цього процесу. 

В Україні діє наступна класифікація організацій - суб'єктів інноваційної 

діяльності, побудована по організаційних ознаках, характері і спеціалізації 

виконуваних робіт. Специфічні особливості суб'єктів державного 

регулювання інноваційного розвитку економіки в Україні представлені в 

табл. 1.1. 

Так, суб'єктами державного регулювання інноваційного розвитку 

економіки виступають держава, підприємства, організації, установи, 

університети, фонди, фізичні особи (вчені і фахівці), які беруть участь в 

інноваційній діяльності [8].  

Об'єктами державного регулювання інноваційного розвитку економіки 

є процес розробки та впровадження інновацій, діяльність органів управління 

(в т.ч. державних), які супроводжують процеси розробки та впровадження 

інновацій, фінансування наукових досліджень і розробок. Об'єкти 

державного регулювання інноваційного розвитку економіки можна 

представити [8]: 

 в упредметненій формі (у вигляді устаткування, агрегатів, 

дослідних установок, інструментів, технологічних ліній і т. д.);  

 в неупредметненій формі (дані науково-дослідних, проектно-

конструкторських робіт у вигляді аналітичного звіту, узагальнюючого опису 

способу, конструкторської і технічної документації);  
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Таблица 1.1 

Особливості діяльності суб’єктів державного регулювання  

інноваційного розвитку економіки в Україні [54] 

Суб’єкти 
Основна 

діяльність 
Сильні сторони Слабкі сторони 

Оптимальні 

функції 

Установи 

Національної 

Академії Наук 

України 

Фундаментальні 

дослідження 

Ефективність 

фундаментальних 

та пошукових 

робіт 

Консервативна 

інфраструктура 

Створення 

теоретичних та 

експериментальных 

основ для 

технологічних 

інновацій 

Університети 

Фундаментальні 

та прикладні 

дослідження і 

розробки 

Бюджетні кошти 

за цільовими 

програмами 

Відомча 

приналежність 

ІД на базі 

досліджень та 

розробок вищої 

школи, технопарки 

Науково-

дослідні 

інститути 

Дослідження та 

розробки 

Технології, 

інфраструктура 
Нестача коштів 

ІД на базі власних 

досліджень та 

розробок 

Малі 

підприємства 

науково-

технічної 

сфери 

Технології, 

інноваційна 

діяльність 

Мотивація, 

гнучкість, 

професійний 

персонал 

Слабкий 

менеджмент, 

недосконале 

оподаткування 

ІД не пов’язані з 

фундаментальними 

проблемами 

Інноваційно – 

технологічні 

центри на 

підприємства 

Підтримка 

технологій, 

інноваційної 

діяльності 

Оптимальні умови 

для малих 

підприємств 

Залежність від 

підприємства 

Створення 

комплексної 

системи послуг, 

активний 

маркетинг 

Промислові 

підприємства 

Виробництво 

сталої 

виробничої 

номенклатури 

Виробничі площі, 

енергоозброєність, 

персонал 

Необхідність 

перебудови 

виробництва 

Серійне 

виробництво 

інноваційної 

продукції 

Фірми, які 

надають 

освітні 

послуги 

Підвищення 

кваліфікації 

Знання та 

кваліфікація 

Недостатнє 

врахування 

кваліфікації 

слухачів 

Підготовка без 

відриву від 

виробництва 

Консалтингові 

фірми 

Послуги 

суб’єктам ІД 

Оперативне та 

гнучке реагування 

на попит 

Обсяг та якість 

послуг 

Використання 

послуг фірм с 

незначним 

потенціалом 
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 у вигляді знань, досвіду, консультування у сфері консалтингу, 

маркетингу, проектного управління, інжинірингу і інших науково-

практичних послуг, пов'язаних з супроводом і обслуговуванням інноваційної 

діяльності підприємств та організацій.  

Суб'єктами державного регулювання інноваційного розвитку економіки 

виступають держава, підприємства, організації, установи, університети, 

фундації, фізичні особи (вчені і фахівці), які беруть участь в інноваційній 

діяльності .  

Сьогодні у багатьох програмних документах, які розробляються з 

метою активізації державного регулювання розвитку економіки України, 

часто застосовується поняття ―механізм державного регулювання‖.  

У науковій літературі воно має різне тлумачення. Так, на думку 

Латиніна М., механізм державного регулювання – це спосіб дій суб’єкта 

регулювання, який ґрунтується на базових функціях і принципах, 

забезпечуючи за допомогою форм, методів і засобів ефективне 

функціонування системи державного регулювання для досягнення 

визначеної мети та розв’язання протиріч [12]. 

Макаренко П. основними складовими механізму державного 

регулювання економіки ринкового типу визначає планування, 

програмування, структурну і податкову політику, регулювання цін. В той же 

час наголошує, що державний механізм регулювання… ―включає політико-

правові, організаційно-управлінські форми та засоби управління 

(регулювання) господарською діяльністю суб’єктів економіки [13]. 

На думку Вейдер Т., механізм державного регулювання інноваційного 

розвитку – це сукупність цілей, принципів, функцій, форм, методів та 

інструментів та спосіб їх застосування суб’єктом регулювання (державою) 

щодо забезпечення сталого розвитку економіки на інноваційній основі з 

урахуванням єдності та взаємозв’язку таких складових елементів: політико-

правового, соціально-економічного, еколого-безпечного, освітньо-наукового, 

інформаційно-технологічний, морально-психологічного (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Механізм державного регулювання інноваційного розвитку 

регіону. 

 

Суб’єкти державного регулювання 

Принципи Методи 
 

– наукової 

обґрунтованості та 

законності; 

– комплексності та 

узгодженості; 

– відповідальності 

та контролю; 

– гнучкості та 

ефективності;  

– інтеграції науки і 

освіти; 

– свободи наукової 

творчості; 

– врахування 

невизначеності та 

творчого характеру 

інновацій; 

– захисту прав 

інтелектуальної 

власності; 

– підвищення 

престижності 

наукової праці; 

– пропаганди 

сучасних досягнень 

науки та техніки; 

- державного 

протекціонізму. 

Нормативно- 

правові 

Фінансово- 

економічні 
 

Організаційно-

адміністративні 
 

Пропагандистсь-

ко-інформаційні 

Конституція України; 
законодавчі та нормативно-
правові акти:  
– Президента; 
– Верховної Ради України; 
– Уряду; 
– міністерств та відомств; 
– місцевих органів влади. 

Рівень інфляції, курс нацвалюти; 
ставки податків, митні тарифи, 
норми амортизації; 
кредитні (облікові) ставки; 
державні цільові програми; 
дотації та субвенції. 
 

Пільгове оподаткування; 
антимонопольні заходи; 
ліцензування, стандартизація; 
спрощення адміністративних 
процедур; формування 
інноваційної інфраструктури; 
контроль та санкції. 

Наукові соціологічні дослідже-
ння, опитування, анкетування; 
моніторинг показників 
інноваційного розвитку; 
тематичні лекції, конференції; 
освітні програми та 
інформаційні компанії з питань 
інноваційного розвитку 
економіки у ЗМІ. 

Об’єкти державного регулювання 

Політико-

правовий 

Еколого-

безпечний 

Інформаційно-

технологічний 

Морально-

психологічний 

Складові 

елементи: 
Цілі Функції 

Інструменти 
 

Соціально-

економічний 
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Реалії сучасних трансформаційних перетворень в економіці 

потребують глибших обґрунтувань, а також розробки і удосконалення 

існуючих принципів iнновацiйного розвитку.  

Згідно Закону України ―Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності‖ від 11 вересня 2003 р., № 1160-IV, 

принципами державної регуляторної політики повинні бути наступні: 

доцільність; адекватність; ефективність; збалансованість; передбачуваність; 

прозорість та врахування громадської думки [8]. 

Враховуючи вищенаведені точки зору науковців, основні принципи 

державного регулювання iнновацiйного розвитку економіки мають бути 

доповнені такими: 

- наукової обґрунтованості – врахування вимог об’єктивних 

економічних законів, а також особливостей інноваційного розвитку 

розвинутих країн світу; 

- законності – забезпечення розробки, прийняття та дотримання всіма 

суб’єктами інноваційного процесу законодавчої та нормативно-правової бази 

та її гармонізація до міжнародного законодавства; 

- ефективності – мінімізація витрат на забезпечення процесу державного 

регулювання інноваційного розвитку економіки та отримання максимально 

можливого (за наявних витрат) результату;  

- системності та комплексності – державне регулювання має 

охоплювати різні рівні й елементи інноваційного розвитку економіки, 

держава повинна застосовувати всі наявні інструменти впливу; 

- соціальної спрямованості – одним з результатів державного 

регулювання інноваційного розвитку економіки має стати побудова 

соціальної держави добробуту; 

- екологічної відповідальності – державне регулювання інноваційного 

розвитку економіки має реалізовуватись з урахуванням забезпечення 

екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища. 

При дотриманні вищенаведених принципів відкриються нові 
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можливості при здійсненні державного регулювання інноваційного розвитку 

економіки та підвищення дієвості та ефективності механізму його реалізації. 

Таким чином, на основі проведених досліджень можна стверджувати , 

що інноваційний процес є підготовкою і здійсненням інноваційних змін і 

складається з взаємозв'язаних фаз, які створюють єдине, комплексне ціле. 

Інноваційний процес має циклічний характер, що в умовах глобалізації 

набуває важливого значення. Облік вказаних моментів сприятиме створенню 

гнучких систем організації і управління інноваційною економікою України, 

становлення якої є першочерговим завданням не тільки держави в особі 

органів державного управління, але і бізнесу, а також суспільства в цілому. 

Отже, подолання сучасних кризових явищ в економіці України 

можливе лише за умови перебудови економіки на iнновацiйнiй основі, 

активного використання вітчизняного науково-технічного потенціалу для 

продукування та впровадження інновацій. Тому розробка та реалiзацiя в 

Укpaїнi стратегії iнновацiйного розвитку, пiдгрунтям якої є нові знання та 

ефективне їx використання, має стати одним iз пріоритетних напрямів 

розвитку країни та побудови держави добробуту. 

 

1.2. Нормативно-правове забезпечення інноваційного розвитку 

регіонів України 

 

Держава здійснює регулювання інноваційною діяльністю через 

реалізацію відповідної інноваційної політики, яка включає сукупність 

законодавчих та нормативних актів і заходів, що мають забезпечити 

створення сприятливого інноваційного клімату на регіональному рівні. 

Відповідне державне регулювання має об’єднувати загальними завданнями 

науку, техніку, виробництво, споживання, фінансову систему, освіту і 

орієнтуватися на використання інтелектуальних ресурсів, розвиток 

високотехнологічних виробництв та пріоритетів регіональної економіки. 

Державна інноваційна політика була задекларована українською 
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владою ще на зорі незалежності: в 1992 р. було заявлено про необхідність 

державної підтримки високотехнологічних галузей економіки. А Уряд 

поставив чітке завдання - розвивати інноваційну інфраструктуру і 

інноваційну модель економіки [8]. 

У той час більшість вітчизняних підприємств ще не розгубила свій 

науковий і кадровий потенціал. Багато заводів мали налагоджені канали 

збуту своєї продукції за рубежем, що залишилися ще з радянських часів. Але 

замість того щоб створювати умови для комплексного розвитку саме 

високотехнологічних галузей, держава пішла по іншому шляху.  

У березні 1992 р. було засновано Державний фонд фундаментальних 

досліджень (ДФФД) (зараз ДФФД окрема юридична особа, наукова 

організація у сфері управління Державного агентства з питань науки, 

інновацій та інформатизації України). 

ДФФД першим у незалежній Україні започаткував систему грантової 

підтримки на конкурсних засадах наукових і науково-технічних проектів за 

всіма напрямками фундаментальної науки і є невід’ємною складовою 

системи  підтримки  науково-дослідницької сфери, ланкою повного 

інноваційного циклу науково-технічних розробок. 

За 20 – річний період діяльності до ДФФД було подано понад 24 тис. 

запитів та надано 5,5 тис. грантів, налічується приблизно 17,4 тис. публікацій 

за результатами досліджень, отримано десятки ліцензій та патентів. 

Державний фонд фундаментальних досліджень провів 50 різних за 

спрямуванням конкурсів: загальнотематичні, цільові, регіональні, 

інноваційно-орієнтовані, транскордонні, видавничі, гранти Президента 

України для підтримки наукових досліджень молодих учених, докторів наук 

до 45 років, міжнародні спільні з фондами Білорусі, Німеччини, Росії, 

Сполучених Штатів Америки, Франції, Японії [25]. 

18 лютого 1992 р. Кабмін прийняв Постанову №77 "Про створення 

Державного інноваційного фонду" (ДІФ). Ця структура повинна була 

фінансувати інноваційні проекти, надаючи пільгові кредити для їх реалізації. 
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Державний інноваційний фонд одержував фінансування з 

Держбюджету, крім того, до фонду поступали гроші від інноваційного збору, 

який складав 1% від об'єму реалізації продукції і послуг і був, по суті, 

додатковим податком (ця норма діяла до 2001 р.). З самого початку ДІФ 

відрізнявся великою розгалуженою мережею: в регіонах були створено 27 

госпрозрахункових філій структури. 

Про ефективність функціонування ДІФ красномовно свідчать підсумки 

перевірок Рахункової палати України. Так, за її даними, в 1998-1999 рр. з 

682,6 млн. грн., направлених Фондом на фінансування проектів, тільки 160,1 

млн. грн. були витрачено на науково-технічні розробки і упровадження нових 

технологій. Більш того, за інформацією Рахункової палати, зі всіх 

інноваційних проектів, профінансованих ДІФ, всього 5% були захищені 

патентами.  

Замість Державного інноваційного фонду було створено Українську 

державну інноваційну компанію (УДІК). Одним з основних напрямів 

діяльності УДІК стала ліквідація розриву між фазами виробництва продукції 

науково-дослідних організацій і інноваційною сферою. Адже будь-яке 

наукове відкриття необхідно перетворити на технологію, і довести до 

масового виробництва.  

Втім, кардинально зміна інноваційної структури на ефективність 

інноваційної політики держави не вплинула. Більш того, із самого початку 

перед новою структури була поставлена задача не стільки кредитувати нові 

інноваційні проекти, скільки повернення виданих раніше кредитів (за даними 

Рахункової палати України, за 1992-2000 рр. ДІФ мав заборгованість за 1006 

інноваційними договорами) [2].  

Таке положення стало слідством відсутності чітко визначеного 

правового інноваційного поля в державі, яке практично обмежувалося 

правовими документами про створення і підпорядкування Державного 

інноваційного фонду.  

Однією з істотних перешкод структурних зрушень в інноваційній сфері 



 

 

23 

України є неефективна регіональна політика. Причинами цього явища, на 

думку дослідників, є не лише брак фінансування, але й домінування у 

регіонах короткострокових кон’юнктурних пріоритетів, фахова 

непідготовленість місцевих органів влади до стратегічного програмування 

інноваційного розвитку, визначаються також інші політичні та економічні 

чинники, а також відсутність належних організаційно-правових механізмів 

вирішення існуючих проблем [8]. 

Аналіз чинного законодавчого і нормативно-правового забезпечення 

переходу економіки України на інноваційну модель розвитку засвідчив, що 

за останні роки сталися певні позитивні зміни в цьому напрямку. В цілому 

інноваційна діяльність в Україні регулюється більш як 120 нормативно-

правовими актами. 

Нормативно-правовою основою інноваційної діяльності є інноваційне 

законодавство - сукупність нормативних актів, що регулюють відносини, які 

виникають у процесі інноваційної діяльності (табл. 1.2).  

Законодавство України в цій сфері базується на Конституції України і 

складається з Господарського кодексу, Законів України ―Про інноваційну 

діяльність‖, ―Про інвестиційну діяльність‖, ―Про державне регулювання 

діяльності в сфері трансферу технологій‖, ―Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків‖, ―Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні‖, ―Про наукову і науково-технічну 

діяльність‖, ―Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки‖, ―Про 

Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних 

технологій‖ та інших нормативно-правових актів, які визначають правові, 

економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної 

діяльності в Україні, встановлюють форми стимулювання державою 

інноваційних процесів і спрямовані на підтримку розвитку економіки 

України інноваційним шляхом, в тому числі на регіональному рівні. 

Вихідні правові передумови державної інноваційної політики 

закладено в Основному законі України.  
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Таблиця 1.2 

Основні нормативно-правові документи у сфері  

інноваційної діяльності України 

Назва документу 

Дата 

прийняття 

номер 

Спрямування 

Постанова ВРУ «Про 

Концепцію науково-техно-

логічного та інноваційного 

розвитку України» 

13.07.1999 

р. № 916-

XIV 

Визначає головні цілі, пріоритетні 

напрями й механізми науково- 

технологічного та інноваційного 

розвитку 

України Закон України «Про 

пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки» 

11.07.2001 

р. № 2623-

ІІІ 

Визначає засади цілісної системи 

формування пріоритетних напрямів 

розвитку науки й техніки  

Закон України «Про 

інноваційну діяльність»  

4.07.2002 р. 

№ 40-IV,  

ред. з 

26.11.2015 

Визначає правові, економічні та 

організаційні засади державного 

регулювання інноваційної діяльності 

в Україні 

Закон України «Про 

державне регулювання 

діяльності у сфері трансферу 

технологій» 

14.09.2006 

р. № 143-V, 

ред. з 

9.12.2015 

Визначає правові, економічні, 

організаційні та фінансові засади 

державного регулювання діяльності у 

сфері трансферу технологій 

Розпорядження КМУ «Про 

схвалення Концепції 

розвитку національної 

інноваційної системи» 

17.06.2009 

р. № 680-р 

Визначає основні засади формування 

та реалізації збалансованої державної 

політики з питань забезпечення 

розвитку національної інноваційної 

системи, спрямованої на підвищення 

конкурентоспроможності 

національної економіки 

Постанова КМУ «Деякі 

питання визначення 

середньострокових 

пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності 

загальнодержавного рівня на 

2012–2016 роки» 

12.03.2012 

р. № 294 

ред. 16.10. 

2015 

Визначає середньострокові 

пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності загальнодержавного рівня  

Розпорядження КМУ «Про 

схвалення Концепції 

реформування державної 

політики в інноваційній 

сфері» 

10.09.2012 

р. № 691-р 

Визначає концептуальні засади 

державного регулювання в іннова-

ційній сфері, формування 

економічних структурних і орга- 

нізаційних основ інноваційної 

діяльності, створення належної 

інституціональної бази, створення 

сучасного ринку інновацій та 

технологій, визначення механізму 

оперативного реагування на зміни в 

інноваційній сфері 
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Так, ст. 54 Конституції України гарантує громадянам свободу наукової 

і технічної, а також інших видів творчості, захист інтелектуальної власності, 

їхніх авторських прав. У цій самій статті визначено, що держава сприяє 

розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України зі світовим 

співтовариством. 

Як уже зазначалося вище, за роки незалежності України було прийнято 

низку Законів щодо інноваційного розвитку держави. Проте реального 

втілення в дію означених у цих актах механізмів не відбулося, що зумовило 

прийняття нової редакції Закону України ―Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні‖ N° 3715-УІ від 08.09.2011 р. з наступними 

змінами, в якому визначено правові, економічні та організаційні засади 

формування цілісної системи пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

та їх реалізації в Україні. 

Важливим кроком було також прийняття Закону України ―Про 

інноваційну діяльність‖ № 40-ГУ від 04.07.2002 р. із наступними змінами, у 

якому головною метою державної інноваційної політики є створення 

соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного 

відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, 

забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- 

та ресурсозберігаючих технологій, виробництва й реалізації нових видів 

конкурентоздатної продукції і принципи державної інноваційної політики 

(ст. 3), серед яких:  

 орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України та 

визначення державних пріоритетів такого розвитку;  

 формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної 

діяльності; забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-

кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності;  

 ефективне використання ринкових механізмів для сприяння 

інноваційній діяльності, підтримка підприємництва у науково-виробничій 

сфері тощо) [5]. 
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Правове забезпечення інноваційної діяльності (як один із принципів 

державної інноваційної політики та напрямів державного регулювання) 

передбачає встановлення чітких правил її здійснення для суб’єктів та інших 

учасників такої діяльності, враховуючи пов’язані з цим права та обов’язки. 

Для забезпечення ефективності нормативно-правового регулювання 

держава у встановленому порядку здійснює контроль за інноваційною 

діяльністю (щодо її відповідності вимогам законодавства та державним 

інноваційним програмам). 

У Законі також зазначено, що державне регулювання інноваційної 

діяльності здійснюється шляхом: 

 визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності державного, галузевого, регіонального та місцевого рівнів; 

 формування й реалізації державних, галузевих, регіональних та 

місцевих програм; 

 створення нормативно-правової бази та економічних механізмів 

для підтримки виконання інноваційних проектів; 

 встановлення пільгового оподаткування суб’єктів інноваційної 

діяльності; 

 підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної 

інфраструктури. 

Зауважимо, що недосконалість правової бази інноваційної діяльності 

посилюєпрактика призупинення окремих статей чинних законів 

законодавчими або підзаконними актами.  

Так, ст. 6 Закону ―Про інноваційну діяльність‖ декларує ―фінансову 

підтримку виконання інноваційних проектів, встановлення пільгового 

оподаткування суб’єктів інноваційної діяльності‖. Водночас у вказаному 

законі існують істотні протиріччя щодо забезпечення фінансування 

інноваційної діяльності за кошти державного бюджету. 

Так, зокрема, у п. 10 ст. 13, йдеться про те, що ―державна реєстрація 

інноваційного проекту не передбачає будь-яких зобов’язань щодо 
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бюджетного кредитування його виконання чи іншої державної підтримки‖, а 

ст. 21 і 22, що передбачають пільгове оподаткування та митне регулювання 

інноваційної діяльності, у 2005 р. взагалі вилучені із зазначеного закону. 

Із прийняттям Закону України ―Про державне регулювання діяльності в 

сфері трансферу технологій‖ № 143-У від 14.09.2006 р. з наступними змінами 

Україна намагається включитися в світовий процес комерціалізації наукових 

знань. Хоча доцільно зазначити, що питання трансферу технологій 

регулюються також і загальними нормами Цивільного кодексу та іншими 

законодавчими актами. 

Необхідно зазначити, що у таких важливих для розбудови інноваційної 

системи країни законодавчих актах, як Закони ―Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні‖ та ―Про державне регулювання діяльності 

у сфері трансферу технологій‖ наявні лише окремі згадки про необхідність 

розвитку інноваційної інфраструктури, а у Законі, що регулює розвиток 

найбільш прогресивних і важливих для зростання конкурентоспроможності 

держави технологій - ―Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку 

високих наукоємних технологій‖ - зовсім не приділено уваги 

інфраструктурній складовій системи їх розробки та впровадження. Хоча 

ефективне функціонування підприємств, установ та організацій, що надають 

різноманітні інфраструктурні послуги, створило б сприятливі умови для 

трансферу результатів наукових досліджень у виробництво і розвиток 

високотехнологічних секторів економіки. 

Отже, негативні структурно-динамічні показники та фінансово-

економічні результати інноваційного розвитку зумовлені не лише значним 

недофінансуванням інновацій, але й недотриманням системного підходу і 

вимоги комплексності при створенні нормативно-правової базі у цій сфері. 

Проте зауважимо, що відсутність сформованого системного підходу, 

науково обґрунтованих концептуальних засад і єдиного структурованого 

―дерева цілей‖ державної науково-технологічної та інноваційної політики не 

компенсується збільшенням кількості законодавчих і нормативно-правових 
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актів, численними змінами та доповненнями до них. Як світовий, так і 

вітчизняний досвід свідчать, що чим частіше змінюються правові норми, тим 

гірше вони виконуються. 

Учасники парламентських слухань на тему: ―Стратегія інноваційного 

розвитку України на 2010 - 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів‖ 

зазначили, що в Україні наявні: 

 неузгодженість законодавства в інноваційній сфері, насамперед із 

корпоративним, інвестиційним, податковим, соціальним законодавством, 

невідповідністьнорм підзаконних актів прогресивним нормам чинних 

законів, що не забезпечує практичне введення останніх у дію; 

 поширення при прийнятті законів про державний бюджет на 

поточний або наступний роки практики ігнорування чинних норм 

законодавства та призупинення дії статей законів, які стосуються фінансової 

підтримки інноваційної діяльності. 

Окрім того, значною мірою ефективність державної політики 

інноваційного розвитку регіонів знижується внаслідок її безсистемності, 

неналежної обґрунтованості, відсутності чіткого розмежування завдань між 

центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування, нескоординованості їх діяльності, відсутності міжгалузевих 

та міжрегіональних зв’язків. 

Інституційно-правове забезпечення інновацій регіонального розвитку 

(в широкому розумінні) наочно відображає потребу в чіткому унормуванні 

підстав, меж повноважень і способів участі органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в господарській діяльності у нормах 

спеціалізованих нормативно-правових актів [71]. 

Закон України ―Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні‖, окреслив коло перспективних галузей вітчизняної науки і 

промисловості, яким має надаватися державна підтримка.  

Основна ідея цього Закону - перехід держави від непрямої підтримки 

інновацій за допомогою податкових пільг до прямого субсидування 
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інноваторів шляхом надання грантів, пільгових кредитів і державних 

замовлень.  

В Законі наведено перелік напрямів інноваційної діяльності, по яких 

відповідно до Закону ―Про інноваційну діяльність‖ надаватимуться пільги. 

Цей перелік склав близько 120 пріоритетних напрямів, що, забагато, 

особливо враховуючи можливості Державного бюджету України.  

Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні були визначені наступні: 

 модернізація електростанцій, ресурсозберігаючі технології; 

всього 13 пунктів, від засобів охорони праці у вугільних шахтах до 

генераторів для електростанцій;  

 машинобудування; всього 22 пункти, від холодильників до ракет; 

 нанотехнології, мікроелектроніка, телекомунікації, інформаційні 

технології; всього 9 пунктів, від лазерів до комп'ютерів;  

 нові матеріали, біотехнологія, хімія; всього 19 пунктів, від 

сучасного каталізу до арсеніду галію;  

 сільське господарство і переробка; всього 24 пункти, від 

тракторів до добрив; 

 транспорт і будівництво; всього 12 пунктів, від будівництва 

мостів до модернізації газопроводів; 

 медицина, охорона природи; всього 15 пунктів, від лікування 

діабету до очищення води; 

 розвиток інноваційної культури суспільства; всього 4 пункти, від 

видання книг до проведення лекцій [5]. 

За галузевою класифікацією в Законі ―Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні‖ було виділено 46 галузей, яким 

передбачається надавати державну підтримку. Вони об'єднані в шість 

основних груп:  

1. ресурсозберігаюче устаткування і технологічні процеси для 

базових галузей економіки;  
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2. авіаційна, ракетно-космічна техніка і технології спеціального 

призначення;  

3. електронні інформаційні технології і системи зв'язку; 

4. функціональні і конструкційні матеріали;  

5. медичні діагностичні системи  

6. профілактичні і лікарські засоби; техніка і технології для 

агропромислового комплексу. 

Крім того, Верховна Рада України прийняла ряд законів про підтримку 

деяких галузей – літакобудування, сільгоспмашинобудування, 

танкобудування, суднобудування, електроніки. Проте, податкові пільги, 

надані цим галузям, ослабили прибуткову базу бюджету, при цьому 

економічному зростанню країни не сприяли. Певний ефект був отриманий 

лише в гірничо-металургійному комплексі: податкові пільги були надані під 

час сприятливої зміни зовнішньоекономічної кон'юнктури. Але, навіть в 

ГМК держпідтримка не сприяла підвищенню науково-технічного рівня 

галузі, що є необхідною умовою і метою державної інноваційної політики. 

До того ж якщо держава ухвалила рішення фінансувати всі вказані 

напрями економіки, йому слід оцінити перспективність цих проектів як 

інвестору - з погляду ліквідності, ризикової, прибутковості. Складаючи 

список, приведений в Законі, цього не було зроблено. Тому в ньому 

відсутній, наприклад, індустрія програмного забезпечення, що є зараз 

найпривабливішою, враховуючи український потенціал і світову 

кон'юнктуру ринку. 

При недостатньому бюджетному фінансуванні інновацій в Україні 

перелік пріоритетних напрямів дуже великий. Навіть набагато більш багаті 

країни, ніж Україна, не можуть собі дозволити підтримувати стільки галузей, 

тобто надавати засоби, пільги. Наприклад, в Японії всього 8 пріоритетних 

напрямів інноваційної діяльності, а в США – лише 3 [3]. 

Як результат, сучасний рівень фінансування вказаного переліку галузей 

економіки в Україні незадовільний.  
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Отже, чинниками, які стримують інноваційну діяльність в Україні, 

можна вважати суперечливу інноваційну політику, несприятливий 

інноваційний клімат, які обумовлені існуючим законодавством та 

законодавчою практикою. Продовжується практика призупинення дії 

окремих статей законів, які стосуються фінансування інноваційної 

діяльності, прийняття нових законодавчих актів і нормативно-розпорядчих 

документів без належного аналізу і оцінки виконання попередніх. 

Систематизація та аналіз нормативно-правового забезпечення 

інноваційної діяльності в Україні дали змогу встановити, з одного боку, його 

постійну еволюцію й охоплення нових сфер відносин, а з іншого – довести 

певні протиріччя між діючими положеннями окремих законів, норм, 

інструкцій; визначити необхідність його вдосконалення на засадах 

системності та застосування комплексного підходу, усунення проблемних зон. 

 

1.3. Особливості державного регулювання інноваційного 

регіонального розвитку в різних країнах світу 

 

Науково-технічний прогрес в сучасному глобалізованому світі стає 

важливим чинником забезпечення стійкого розвитку регіонів, оскільки він 

підвищує динамізм соціально-економічних систем і господарюючих 

суб'єктів, укріплює національну безпеку держав. Одним з найважливіших 

завдань державного регулювання в умовах відкритої ринкової економіки є 

підвищення конкурентоспроможності компаній, як на внутрішньому, так і 

зовнішньому ринках, а стратегічним напрямом забезпечення 

конкурентоспроможності є використання досягнень науки і техніки, 

матеріалізованих в нововведеннях та інноваціях.  

Розвинуті країни протягом останніх двох-трьох десятиріч переходять 

до нової стратегії стимулювання інновацій, що передбачає збільшення витрат 

на НДДКР за допомогою створення регіональної інноваційної 

інфраструктури, тобто єдиного наукового і інноваційного простору, 
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розширення горизонтальної і вертикальної координації інноваційної 

політики, посилення її регіональної спрямованості. В той же час розвивалося 

розуміння того, що наука, як головне джерело нововведень, не є замкнутою, 

ізольованою університетами і науковими центрами системою, а органічно 

вбудована в економічні процеси, що відбуваються в рамках національних 

держав, в галузях господарства, в крупних корпораціях і в дрібних компаніях, 

утворюючи так звані регіональні інноваційні системи (РІС). 

Формування регіональних інноваційних систем, як основного 

механізму саморозвитку стало головним чинником довгострокового 

зростання світової економіки, в тому числі на регіональному рівні. 

Регіональна інноваційна система – це сукупність організацій 

приватного і державного секторів регіональної економіки, які ведуть 

дослідження і розробки, а також виробляють і реалізують 

високотехнологічну продукцію (університети і академії, компанії, 

регіональні центри і регіональні технопарки), а також зайнятих управлінням і 

фінансуванням інноваційної діяльності органів державної влади. Інша 

складова РІС – це інституційне середовище, тобто сукупність законодавчих 

актів, норм, правил і відомчих інструкцій, що визначають форми і методи 

взаємодії зайнятих інноваційною діяльністю організацій між собою і з 

іншими структурними сегментами регіональної економіки [32]. 

Найпростіша модель, що описує взаємодію елементів РІС, припускає, 

що роль приватного сектора полягає в створенні технологій на основі 

власних досліджень і розробок і ринковому освоєнні інновацій, а роль 

держави полягає в сприянні виробництву фундаментальних знань (в 

університетах) і комплексу технологій стратегічного характеру, а також в 

створенні інфраструктури і сприятливого інституційного клімату для 

інноваційної діяльності приватних компаній на регіональному рівні.  

Регіональні інноваційні системи різних країн істотно відрізняються між 

собою. Більш того, перед РІС різних країн може ставитися різна мета.  

Так, наприклад, у Франції основним завданням РІС є створення 
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додаткових робочих місць, а у Німеччині - розвиток прогресивних 

технологій. 

І все ж основною метою регіональних інноваційних систем є 

забезпечення стійкого економічного розвитку і підвищенні якості життя 

населення регіонів шляхом: 

 створення додаткових робочих місць, як у сфері науки, так і у 

сфері виробництва і послуг;  

 збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів за рахунок 

розширення обсягів виробництва наукоємної продукції і збільшення доходів 

населення;  

 підвищення освітнього рівня населення;  

 перенесення виробництв, в першу чергу екологічно шкідливих, в 

країни третього світу;  

 вирішення власних екологічних і соціальних проблем за рахунок 

використання новітніх технологій [5]. 

У кожному конкретному випадку стратегія розвитку РІС визначається 

макроекономічною політикою, що проводиться державою, нормативно-

правовим забезпеченням, формами прямого і непрямого державного 

регулювання, станом науково-технологічного і промислового потенціалу, 

внутрішніх товарних ринків, ринків праці, а також історичними і 

культурними традиціями і особливостями.  

В частині регулювання розвитку РІС держава відповідає за: 

 встановлення рамкових умов розвитку інноваційного бізнесу;  

 розробку стратегії інноваційного розвитку регіональної 

економіки;  

 прогнозування технологічного розвитку і визначення на цій базі 

науково-технологічних пріоритетів;  

 підтримку розвитку інноваційної інфраструктури регіонів;  

 розробку і реалізацію заходів щодо непрямого і прямого 

стимулювання інноваційної діяльності на регіональному рівні;  
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 участь в розвитку сфери досліджень і розробок, при цьому 

пріоритет належить фундаментальній науці. 

Крім того, РІС розглядається як один з основних інструментів 

регіонального розвитку [3]. 

Як показує досвід різних країн, для успішного становлення РІС 

необхідні наступні умови: стабільність системи державного управління 

сферою досліджень і розробок; чітка постановка мети і завдань; формування 

державної інноваційної політики і її нормативно-правове і ресурсне 

забезпечення; взаємодія центральної і регіональної влади; рівноправна участь 

науки, промисловості і бізнесу в реалізації інноваційної політики. 

Концепція регіональних інноваційних систем отримала широкий 

розвиток в більшості розвинутих країн світу - США, Японії, а також в 

країнах - членах ЄС. 

Одним з перших кроків по створенню єдиного інноваційного простору 

ЄС стала розробка системи показників інноваційної діяльності, призначена 

для проведення порівняльних оцінок розвитку інноваційної діяльності в 

країнах ЄС, а також співставлення їх з іншими країнами, включаючи США і 

Японію. Запропонована Директоратом з підприємництва КЕС система 

включає 16 індикаторів, поділених на чотири групи (табл. 1.3).  

1. Людські ресурси. Кількість і якість людських ресурсів є головним 

чинником, що визначає як створення нових знань, так і їх розповсюдження. 

2. Генерація нових знань. Три індикатори, що описують генерацію 

нових знань, вимірюють активність діяльності винахідництва і патентування, 

які є джерелом прибутків від інноваційної діяльності. Індикатори цієї групи 

базуються на традиційній статистиці сфери досліджень і розробок. 

3. Розповсюдження і використання знань. Активність винахідництва, 

необхідного для створення нових знань, — це тільки один з аспектів 

інноваційної діяльності організації. Разом з цим інноваційні підприємства 

також використовують розробки інших фірм або інститутів, адаптуючи їх для 

своєї мети, що також є інновацією. 
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Таблиця 1.3 

Показники інноваційної діяльності ЄС [19] 

№ 

п/п 
Індикатор 

Рік 

розробки 

Значення 

для ЄС  

1 Людські ресурси   

1.1 

Частка випускників університетів у сфері 

науки і технологій в загальній чисельності 

випускників, % 

1997 37 

1.2 
Частка працівників з вченими ступенями і 

дипломованих інженерів, % 
1996 13 

1.3 
Частка працюючих на середньо- і 

високотехнологічних виробництвах, % 
1998 7,7 

1.4 
Частка працюючих в секторі 

високотехнологічних послуг, % 
1998 3,0 

2 Генерація знань   

2.1 
Бюджетне фінансування винахідництва та 

раціоналізаторства, % до ВВП 
1998 0,7 

2.2 
Фінансування винахідництва та раціоналі-

заторства приватним бізнесом, % до ВВП 
1998 1,2 

2.3 

Кількість патентів, що використовуються у 

високотехнологічних галузях, по відношенню 

до 1 млн. населення 

1998 14,9 

3 Розповсюдження і використання знань   

3.1 
Частина МСП, які працюють в інноваційній 

сфері як домашні господарства, % 
1996 44,0 

3.2 
Частина МСП, які ведуть інноваційну 

діяльність в кооперації, % 
1996 11,2 

3.3 
Відношення інноваційних витрат у 

виробничому секторі до загального обороту, % 
1996 3,7 

4 Інноваційні фінанси, ринки і результати   

4.1 
Венчурне інвестування в технологічні фірми, 

% до ВВП 
1999 0,06 

4.2 
Капіталізація нових (паралельних, вторинних) 

ринків, % до ВВП 
1999 3,4 

4.3 
Частка продажів нової продукції на загальному 

ринку виробничого сектора, % 
1996 6,5 

4.4 
Кількість користувачів мережі ІНТЕРНЕТ  

на 100 жителів 
 1999 14,9 

4.5 
Обсяг ринку інформаційних технологій,  

% ВВП 
1997 5,0 

4.6 

Зміна частки випуску високотехнологічної 

продукції в загальному обсязі виробництва 

ОЕСР 

1996 - 
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4. Інноваційні фінанси, ринки і результати. Ця група показників 

включає шість індикаторів, що охоплюють наступні питання: забезпечення 

ризиковим капіталом, продаж інновацій, використання мережі Інтернет, 

інвестиції в інформаційні і телекомунікаційні технології і економічна 

діяльність в прогресуючих секторах. 

Новий етап розвитку РІС в Європейському Союзі, полягає в створенні 

єдиної гіпермережі, тобто на засіданні Єврокомісії (ЄК) в Лісабоні була 

запропонована програма створення інфраструктури знань, активізації 

інновацій і економічних реформ, модернізації систем соціальної підтримки і 

реформи освіти. Метою даної програми є побудова найбільш компетентної і 

динамічної економіки, заснованої на знаннях, яка повинна забезпечити ЄС 

світове лідерство. 

Одночасно з цим з метою об'єднання зусиль вчених різних країн була 

проголошена концепція створення єдиного дослідницького простору в 

Європі і визначені конкретні кроки за рішенням цієї проблеми. При цьому 

особливо підкреслювалася необхідність рішення двох основних задач: 

отримання максимуму інноваційних переваг за рахунок національних і 

загальноєвропейських зусиль по підтримці досліджень і створення 

доброзичливого середовища для започаткування та розвитку інноваційного 

бізнесу. Таким чином, в Європі відбувається інтеграція регіональних 

інноваційних систем країн – членів ЄС в єдиний науково-технологічний і 

інноваційний простір.  

Найбільша і найбільш диверсифікована РІС функціонує в США. В її 

складі – біля сорока тисяч наукових організацій и організацій, які 

виробляють наукову продукцію або нові технології. До них відносяться 

наукові центри і лабораторії крупних корпорацій, державні центри і 

лабораторії, університетські дослідницькі центри і тисячі дрібних 

наукоємних компаній. Ці організації разом з що створили їх корпораціями 

або державними відомствами є основою РІС і відображають весь комплекс 

національних умов, в яких вони існують на території країни.  
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Подальший розвиток РІС буде направлений на їх об'єднання в 

гіперсистеми, а в перспективі — на створення глобальної інноваційної 

системи, основу якої складуть США, країни ЄС і країни Азіатсько-

тихоокеанського регіону (АТР). 

Розвиток кооперації в інноваційній сфері в розвинутих країнах набув 

широкого розмаху в 90-х роках ХХ сторіччя. В державній інноваційній 

політиці починає превалювати кластерна філософія – держава концентрує 

зусилля на підтримці існуючих кластерів і створенні нових мереж компаній, 

які раніше не контактували між собою.  

Кластери - це географічна концентрація взаємозв'язаних компаній, 

спеціалізованих постачальників, сервісних компаній, фірм з близьких галузей 

і асоційованих інститутів (таких як університети, організації зі 

стандартизації, торгові асоціації і регулюючі органи), що відносяться до 

певної сфери. При цьому інноваційні кластери передбачають активне 

використання знань та залучення нових інноваційних компаній [11].  

Держава при цьому не тільки сприяє формуванню кластерів, але і саме 

стає учасником мережі. Кластерні стратегії широко використовуються у 

Великобританії, Німеччині, Данії, Нідерландах, Фінляндії і низці інших 

країн. Наприклад, в Німеччині з 1995 р. діє програма створення 

біотехнологічних кластерів Bio Regio. У Великобританії уряд визначив 

райони навколо Едінбурга, Оксфорда і Південно-східної Англії, як основні 

регіони розміщення біотехнологічних фірм. В США також спеціалізація на 

регіональному рівні допомагає зростанню продуктивності і інноваціям. 

Наприклад, в Каліфорнії розташовані: в Кремнієвій долині – динамічні 

кластери компаній, що спеціалізуються в мікроелектроніці і біотехнологіях, в 

Сан-Франциско – кластер мультимедійних компаній, в Лос-Анджелесі – 

кластер оборонних і аерокосмічних компаній, в Сан-Дієго - кластер 

фармацевтичних компаній і компаній - виробників аналітичних приладів 

[10]. 

Державні органи в Японії також стимулюють нововведення шляхом 
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розвитку інноваційної інфраструктури, а саме шляхом застосування такої 

ефективної форми економічної децентралізації, як процес «кластеризації», 

який забезпечує координацію дій різних секторів в області науки і 

технологій. Кластер в Японії служить своєрідним місцем, де розвивається 

діалог бізнесу з урядом і іншими інститутами з таких проблем, як підготовка 

фахівців і кваліфікованих робітників, розвиток спеціалізованої 

інфраструктури, оптимізації регулюючих заходів, розробка і розвиток 

необхідних технологій в університетах [5]. 

Японська модель інтеграції науки і виробництва, науково-технічного 

прогресу передбачає також (разом з «кластеризацією») будівництво міст-

технополісів, в яких зосереджуються науково-дослідні і дослідницько-

конструкторські роботи (НДДКР) і наукоємне промислове виробництво. 

Найважливішими особливостями технополісів є взаємопов'язане вирішення 

завдань з модернізації традиційних для даного регіону галузей промисловості 

і вихід їх на сучасний рівень, вибір наукових напрямів, які визнані 

пріоритетними для даного технополісу, випереджаючий розвиток виробничої 

інфраструктури і створення найсприятливіших умов для співробітників, 

фахівців і жителів міст, на базі яких вони формуються. Всемірно 

підкреслюється соціальна спрямованість технополісу та задоволення потреб 

населення. 

Слід зазначити, що уряди різних країн відіграють значну роль в 

створенні змішаної приватно-державної інформаційної інфраструктури – 

найважливішої складової організаційно-економічного механізму державного 

стимулювання інноваційних процесів на регіональному рівні. Це значно 

покращує доступ до інформації, перш за все патентної, для малого і 

середнього бізнесу.  

Так, створення технологічних парків є головним чинником успішної 

діяльності індійських компаній на ринку інформаційного забезпечення, які 

спеціалізуються на розробці інформаційних технологій. Діючим в рамках цих 

парків фірмам надається: 
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 право на безмитне ввезення товарів;  

 іноземним фірмам - право на створення під їх повним контролем 

індійських відділень; 

 звільнення від сплати податку на прибуток протягом 10 років;  

 пільгове розмитнення і отримання експортних ліцензій [6]. 

В Німеччині, Данії, Нідерландах, Фінляндії до найважливіших 

елементів інфраструктури, орієнтованих на стимулювання інноваційних 

процесів, відносяться наукові парки, нові технологічні стандарти, кластерні 

проекти, а також регіональні центри комерційної реалізації винаходів, які 

здатні здійснювати відповідні маркетингові заходи. В Німеччині, наприклад, 

реалізацією запатентованих винаходів з 1995 р. займається Гамбургський 

патентно-інноваційний центр, створений місцевою торговою палатою. У 

Великобританії діюча з 1993 р. програма «Передбачення» ставить за мету 

загальне з приватною промисловістю визначення перспективних ринків і 

технологій на найближчі 10-20 років, а також заходів, необхідних для 

збереження міжнародної конкурентоспроможності країни [4; 8]. 

Як свідчить світовий досвід, державна політика відносно НДДКР і 

інновацій здійснюється в різних формах. Найбільш часто застосовуються такі 

методи, як надання підприємствам права на використання нових технологій, 

розроблених в державному секторі або за умов фінансового сприяння 

держави в університетах і інших учбових закладах (трансфер технологій), а 

також різні форми державної фінансової підтримки. 

Останні можна умовно розділити на чотири основні категорії: 

 пряме бюджетне фінансування на основі грантів, контрактів 

(держзамовлення), пільгових позик;  

 непряме стимулювання за рахунок відмови держави від частини 

податкових надходжень у формі податку на доходи (прибуток) приватних 

підприємств в обмін на інвестування в сферу НДДКР з урахуванням 

встановлених державою пріоритетів;  

 заохочення ризикових капіталовкладень в нові інноваційні 
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проекти і забезпечення необхідних для цього економічних умов;  

 надання державою гарантованих позик або акціонерна участь в 

бізнесі, тобто фактичний розподіл інноваційних ризиків з приватним 

сектором [7; 8]. 

Хоча всі перераховані форми державної підтримки використовуються 

сьогодні в тій або іншій пропорції більшістю розвинутих країн, найбільше 

розповсюдження отримали перші дві. 

Так, за останні 20 років в різних країнах (США, Канаді, Франції, 

Швеції, Нідерландах, Австралії) проведено ряд наукових досліджень з 

вивчення ефективності податкових пільг на макро- і мікрорівнях. Як правило, 

вони підтверджують, що такі пільги ведуть до додаткових інвестицій на 

проведення НДДКР в приватних компаніях. Простежується тенденція до 

збільшення масштабів використання механізмів податкового стимулювання в 

науково-технічній політиці розвинутих країн, оскільки один долар 

податкових пільг дає приблизно один долар додаткових капіталовкладень в 

сферу НДДКР [2]. 

Про різноманітність підходів до податкового стимулювання НДДКР 

корпорацій в розвинутих країнах свідчать дані табл. 1.4. 

До того ж у більшості країн, підприємства, які працюють з прибутком 

можуть зменшити свою оподатковану базу на величину понесених в 

поточному році кваліфікованих (згідно зі встановленими державою 

критеріями) інноваційних витрат, а у ряді держав - навіть на величину, що 

перевищує ці витрати. 

Отже, світова практика свідчить, що держава є основним ініціатором 

створення національних інноваційних систем і забезпечує їх розвиток. В 

даний час в розвинутих країнах світу в основному закінчується формування 

національних інноваційних систем, орієнтованих на побудову 

постіндустріального суспільства. Вирішальна роль в управлінні цим 

процесом належить державі, яка, з одного боку, встановлює правила 

функціонування НІС, а з іншого - забезпечує необхідну ресурсну підтримку, 
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включаючи фінансування. 

Таблиця 1.4 

Податкові пільги, які надаються державою корпораціям у сфері НДДКР [9] 

Вид пільг 
Об’ємні 

пільги* 

Прирістні 

пільги* 

Змішані 

пільги 

Податкові кредити, які 

знижують нарахований 

податок на прибуток 

Канада 

Італія 

Республіка 

Корея 

Нідерланди 

Франція 

Японія 

Мексика 

США 

Португалія 

Іспанія 

Податкові списання, 

які зменшують базу для 

нарахування податку 

на прибуток 

Данія 

Великобританія 

Норвегія 

Бельгія 

Австралія 

Австрія 

Угорщина 

* - Об'ємні пільги відносяться до всієї суми витрат на НДДКР за поточний 

податковий період, прирістні - до приросту таких витрат в порівнянні з середніми 

витратами в законодавчо встановленому відрізку часу в попередні роки. 

 

Отже, узагальнення світового досвіду створення сприятливого 

інноваційного середовища і державного регулювання інноваційних процесів 

з урахуванням особливостей окремих країн, що досягли позитивних 

результатів, дозволяє виявити найраціональніші підходи і інструменти для 

використання в українській практиці стимулювання інноваційної діяльності. 

В Україні необхідно розробити оптимальну модель регіонального розвитку 

на основі створення національної інноваційної системи, здатної генерувати і 

комерціалізувати зростаючий потік нововведень, конструювати механізми 

відбору і реалізації перспективних інноваційних проектів. Від масштабів і 

результатів інноваційної діяльності залежать майбутнє України, її місце в 

світовій економіці і міжнародному розподілі праці. Недооцінка цієї 

обставини може привести до того, що Україна буде витіснена зі світового 

ринку високотехнологічної продукції, що не дозволить підвищити сучасні 

стандарти рівня життя населення і забезпечити безпеку держави в цілому. 

Тому державне стимулювання інноваційної діяльності повинне стати 

основним чинником економічного зростання та розвитку регіонів України. 



 

 

42 

РОЗДІЛ 2.  

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

2.1. Аналіз сучасного стану інноваційного розвитку регіонів 

України 

 

Розвиток цивілізації в ХХ сторіччі переконливо підтверджує той факт, 

що головним чинником стійкого економічного розвитку країни є науково-

технічні інновації, або комерційне застосування нових, більш продуктивних 

технологій, які істотним чином змінюють обсяги і якість виробництва і 

споживання. Стрижньовим блоком економічної політики всіх розвинутих 

держав є інноваційна політика, сприяння діяльності підприємств-інноваторів, 

які визначають спроможність національної економіки до інноваційного 

розвитку, ефективного використання новітніх технологій. 

Інноваційний шлях розвитку економіки України, особливо в умовах 

кризи, набуває особливого значення. Адже країні необхідно в стислі терміни 

подолати значне науково-технічне відставання від розвинутих країн, 

підвищити інноваційну активність національних підприємств та 

конкурентоспроможність їх продукції на зовнішньому ринку. 

Динаміку розвитку сучасної глобальної економіки може бути описано 

як процес послідовної зміни технологічних укладів.  

Починаючи з промислової революції в Англії в світовому техніко-

економічному розвитку можна виокремити періоди домінування п'яти 

технологічних устроїв, які послідовно змінювали один одного [1; 2; 3]. 

Ключовим фактором першого технологічного укладу (1770-1830 рр.) з 

формуванням якого почалася епоха сучасного економічного зростання, стала 

механізація текстильної промисловості. Його головним чинником були 

ткацькі машини, а ядром - водяний двигун, виплавка чавуну, обробка заліза. 

Економічний підйом в період зростання першого технологічного укладу 
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стимулював розвиток транспортної інфраструктури, поліпшення сухопутних 

доріг, створення мережі водних каналів, розвиток торгового флоту.  

Водночас у цьому укладі створюються нововведення і формується 

другий технологічний уклад (1830-1880 рр.), ядром якого стали парові 

двигуни та машинобудування, що забезпечило створення паровозів, 

пароплавів, а отже, спорудження залізниць, суднобудування, вугільної та 

металургійної промисловості. 

У межах другого технологічного укладу виникає ядро третього укладу 

(1880-1930 рр.), головною особливістю якого було широке використання 

електродвигунів і розвиток електротехніки та хімічної промисловості.  

Серед найважливіших передумов становлення четвертого 

технологічного укладу (1930-1980 рр.) став розвиток хімічної промисловості, 

авіаційної промисловості, автодорожньої транспортної інфраструктури, 

мереж телефонного та радіозв'язку, освоєння технологій видобутку та 

переробки нафти та газу, розширення виробництва в кольоровій металургії. 

Основним ядром п'ятого технологічного укладу (1980-2020 рр.) є 

мікроелектронні компоненти, що визначили розвиток таких галузей, як 

електроніка, програмне забезпечення, телекомунікації, роботобудування, 

біотехнології, оптико-волоконне виробництво, обчислювальна техніка. 

За п'ятим технологічним устроєм в 30-40-х роках ХХI століття має 

утвердитися шостий технологічний уклад, фундаментальними основами 

якого стануть нанотехнології, біотехнології, нетрадиційна енергетика, генна 

інженерія, наноелектроніка, матеріалознавство, інформаційні технології, 

через які реалізується потенціал нового технологічного способу виробництва.  

Технологічна структура чітко характеризує рівень розвитку економіки, 

її техніко-технологічну відповідність до сучасності. В Україні переважають 

третій і четвертий технологічні уклади, тобто вони ґрунтуються на 

електродвигуні та двигуні внутрішнього згорання. Основа цих укладів – 

металургійна, хімічна промисловість, ТЕК, галузі важкого машинобудування.  

Так, під час оцінювання технологічної структури економіки України 



 

 

44 

експерти отримали такі результати: на частку п'ятого укладу припадає 4,7 % 

(військово-космічна техніка, засоби зв'язку); четвертий уклад становить 

майже 42,4 і третій - 52,8 %. В економіці навіть зберігаються складові ще 

першого та другого технологічних укладів [3].  

Отже, економіка України залишається на індустріальному етапі 

розвитку, а тому відстає від розвинених країн на технологічну епоху. 

Економічна та інституціональна кризи найсильніше відобразилися на 

високотехнологічних галузях економіки (електронній промисловості, 

радіопромисловості та ін.). Незважаючи на те, що протягом періоду 2000-

2008 рр. відбувалося економічне зростання, воно здійснюється головним 

чином не в передових, високотехнологічних галузях, а, навпаки, у сферах, які 

належать до третього і меншою мірою — четвертого технологічних укладів. 

На основі узагальнення існуючих світових підходів щодо оцінки 

конкурентоспроможності й інноваційності національних економічних систем 

визначено сутність проблем сучасного розвитку України та формування її 

інноваційно-інвестиційного простору. Установлено, що низький рівень 

глобальної конкурентоспроможності України визначається дією таких 

факторів: нестабільність політичного та правового середовища діяльності, рух 

капіталу, формування фінансового ринку й активність інвестиційної 

діяльності, безпосередня організація інноваційної діяльності, бізнес-

діяльність, розвиток інноваційної інфраструктури, зокрема сфери генерації 

знань та освіти, система влади й управління, конкурентне середовище.  

За цими факторами Україна у рейтингу серед 131 країни світу займала 

від 80 до 100 місця, як результат – коефіцієнт щорічного приросту ВВП у 

розрахунку на душу населення у 1990 – 2017 рр. у країнах «G8» становив від 

1,2 % (Італія) до 2,4 % (Великобританія), тоді як в Україні його значення було 

від’ємним (– 0,7 %), а її конкурентоспроможність забезпечувалася переважно 

природними факторами порівняно з інвестиційними й інноваційними, на 

відміну від провідних країн світу. 

За результатами SWOT-аналізу згідно з методологією «Форсайт», 
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ідентифіковані такі сильні сторони національної економіки [69]: 

Наявність багатогалузевої інфраструктури (військово-промисловий 

комплекс, авіакосмічна промисловість, корабле-, енерго- й 

машинобудування, гірнича промисловість, транспортне машинобудування) 

як основи перебудови економіки за кластерним принципом. За останні п’ять 

років промисловий сектор національної економіки створює одну шосту 

українського ВВП: у 2012 р. частка продукції видобувної та переробної 

промисловості у ВВП становила 18,2 %, у 2016 р. — 17,5 %. 

Наявність освіченого працездатного людського капіталу, що засвідчує 

34 рейтингова позиція України зі 140 країн за рейтингом Всесвітнього 

економічного форуму. Зокрема щодо «Якості математичної та 

фундаментальної природничої підготовки» – 27 рейтингова позиція, за 

«Охопленням вищою освітою» – 11 рейтингова позиція, за наявністю вчених 

та інженерів – 29 місце, тоді як за рівнем початкової освіти – лише 51 

рейтингова позиція. 

Сировинно-ресурсна база для атомної, відновлюваної енергетики й 

точного приладобудування. У надрах України виявлено майже 20 тис. 

родовищ, з яких 8290 за 98 видами мінеральної сировини мають промислове 

значення. З видобутком і використанням корисних копалин пов’язано майже 

половину промислового потенціалу країни (48 %), особливо в точному 

приладобудуванні, а також тут зайнято до 20 % її трудових ресурсів. Ці 

показники наближаються до показників розвинених країн, де функціонує 

потужне гірниче видобування. 

Україна має найсильніші позиції за показниками освіченості населення, 

а за наявної інфраструктури, у тому числі й медичної, та за умови її 

модернізації за кластерним принципом розвитку промисловості та 

ефективним використанням наявної сировинно-ресурсної бази можна 

визначити найбільш привабливі сектори для посилення їхнього потенціалу в 

короткостроковій перспективі задля побудови нових стратегічних 

потужностей у довгостроковій перспективі. Найслабші позиції Україна має за 
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рівнем розвитку інституцій, фінансового ринку та макроекономічною 

стабільністю (рис. 2.1). 

Вигідне географічне розташування в євразійському просторі, де в 

середньо- й довгостроковій перспективі вагомість транспортних коридорів 

лише зростатиме. 

 

 

 

Рис. 2.1. Багатокутник конкурентоспроможності України за методикою 

Всесвітнього економічного форуму, 2016-2017 рр. [69] 

(0–7 — шкала сили впливу складової на рівень конкурентоспроможності, де 7 — це 

найвища конкурентоспроможність, 0 — відсутність впливу та потенціалу) 

 

Унікальні чорноземи у світовому масштабі – на території України, яка 

обіймає майже 0,5 % земної суші, знаходиться близько 20 % світових 

чорноземів. Їхню вагомість підсилюють висока природна родючість, 

потужний потенціал виробництва рослинної продукції, розгалужена система 

магістральних каналів зрошення, зональне наукове забезпечення 

рослинництва. 
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Один з найбільших ринків у Європі з понад 40 мільйонами споживачів. 

Україна може досягти успіху в міжнародному поділі праці, виходячи з 

її географічного розташування, наявного людського потенціалу та природних 

ресурсів, розвиваючи такі сектори національної економіки: аграрний; 

військово-промисловий; інформаційно-комунікаційних технологій. 

Очікується, що ці три сектори у 2020 р. забезпечать внесок у загальне 

зростання економіки на рівні 43 %, а до 2030 р. цей внесок зросте до 53 %. 

Водночас до 2020 р. внесок у зростання економіки низькотехнологічних і 

сировинних видів економічної діяльності становитиме 35 %, але до 2030 р. 

він має скоротитися до 5 %. 

Отже, існуюча структура національної економіки та традиційна модель 

управління не спроможні забезпечити збалансований розвиток і зростання 

ВВП прискореними темпами. 

Реальний сектор національної економіки має бути модернізований на 

принципово нових засадах інноваційності та ефективного використання 

креативного потенціалу людини. відтак дляекономікиукраїни запропоновано 

принципово нову людиноцентричну модель розвитку. 

Водночас перспективні конкурентні переваги створюються на 

внутрішніх ринках, а довгострокове прогнозоване лідерство країн 

забезпечується через активізацію інноваційної економіки та ефективний 

механізм захисту й економічної реалізації прав інтелектуальної власності як 

ключового результату сучасних досліджень і розробок (ДіР, R&D), що нині 

формують і зміцнюють конкурентні переваги розвинених країн (рис. 1.4). 

Тоді як реалізацію конкурентних переваг країни забезпечує інноваційна 

спроможність її економіки. 

Інноваційна спроможність економіки відображає її здатність 

забезпечувати економічну реалізацію генерованих наукових і технічних 

знань шляхом їх господарського використання в нових технологіях і 

продуктах та їх прискореної комерціалізації задля привласнення 

інтелектуальної та технологічної квазіренти – особливого виду доходів від 
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використання інтелектуальних ресурсів у середньо- і довгостроковому 

періодах. 

 

 
 

Рис. 2.2. Залежність конкурентоспроможності країн світу від рівня 

R&D [69]. 

 

Високі рівні інноваційної спроможності демонструє насамперед 

світовий клуб країн з позитивним технологічним балансом, який формують 

США, Японія, Франція, Німеччина, Велика Британія, Швеція, Нідерланди, 

Фінляндія та Ізраїль. Домінуюча у цих країнах модель «відкритих» інновацій 

через ефективну систему патентування стала дієвою платформою для 

технологічної співпраці завдяки ліцензійній торгівлі й комерціалізації 

винаходів. Так, США завдяки ефективній системі захисту прав 

інтелектуальної власності та їх економічної реалізації щорічно отримують 

75–80 млрд дол. чистих надходжень – це найпотужніше джерело 

інвестування в майбутнє, насамперед у нові R&D, які створюватимуть 

майбутні конкурентні переваги [67]. 

Попри те, що за даними Всесвітньої організації інтелектуальної 
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власності (ВОІВ), Україна все ще входить до ТОП-50 країн світу з високою 

винахідницькою активністю, щорічно кількість отриманих патентів в Україні 

зменшується й у сукупності відповідає портфелю нових патентів декількох 

американських університетів. Особливістю сучасної динаміки винахідництва 

в Україні є стрімке зниження патентування за міжнародною процедурою на 

тлі зростання кількості охоронних документів за національною процедурою. 

Частка отриманих українськими заявниками міжнародних патентів у 

світових обсягах міжнародних патентів зменшилася у шість разів: від 1,7 % у 

2000 р. до 0,28 % у 2017 р. [69]. 

На початку тисячоліття позитивною тенденцією активізації 

Національної економіки на інноваційній основі стало зростання експортно-

імпортних операцій у сфері інтелектуальної власності (у 2005-2014 рр. 

експорт зріс майже вдесятеро, тоді як імпорт послуг, пов’язаних з 

використанням інтелектуальної власності, зріс у понад чотири рази). 

Це засвідчувало поступове входження українських виробників до 

міжнародних мереж створення високотехнологічної та наукоємної продукції. 

Проте з 2015 р. означена тенденція змінилася на зворотну – нині експорт та 

імпорт операцій послуг, пов’язаних з використанням інтелектуальної 

власності, має динаміку спаду. Якщо таку тенденцією буде збережено, 

Україна законсервує технологічну відсталість, що призведе до погіршення її 

конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі. 

Можливості майбутнього розвитку України – це інноваційний стрибок 

прискореного економічного розвитку на основі ефективного використання 

наявного потенціалу людського капіталу та посилення інноваційної 

спроможності національної економіки як невід’ємної складової зміцнення 

конкурентоспроможності країни. 

Україна представлена в декількох доповідях та індексах, які надають 

рейтингове оцінювання технологічної та інноваційної 

конкурентоспроможності країн, зокрема це Глобальний індекс 

конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Індекс 
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економіки знань Світового банку та Загальний інноваційний індекс, що 

оцінюється компанією EuroINNO за підтримки Єврокомісії. 

У Глобальному інноваційному рейтингу країн, розробленому агенцією 

Bloomberg, Україна у 2017 р. увійшла до кола 50 країн – лідерів світу за 

рівнем інноваційного розвитку, посідаючи 42 рейтингову позицію. 

Найсильнішими сторонами України з погляду інноваційності визнаються: 

охоплення населення вищою освітою (четверта рейтингова позиція у світі), 

патентна активність (27 рейтингова позиція), технологічні можливості 

промисловості (34 рейтингова позиція). Водночас низькими є рівень 

інтенсивності наукових досліджень (44 рейтингова позиція) та рівень 

ефективності економіки (50 рейтингова позиція) [65]. 

При цьому високі позиції України за Індексом розвитку людського 

капіталу Всесвітнього економічного форуму (26 рейтингова позиція у світі) 

катастрофічно обмежує низький рівень Індексу прав інтелектуальної 

власності (лише 115 рейтингова позиція у світі). 

Для інноваційного стрибка Україні необхідно ідентифікувати 

можливий каталізатор і потенційні технології, які можуть бути виведені на 

внутрішній і зовнішні ринки, а також створити відповідні інституційні умови. 

Водночас за умови обмеженості сировинних, ресурсних і фінансових 

можливостей поряд з пошуком внутрішніх джерел інвестування постає 

завдання активізації взаємодії суб’єктів господарювання в інвестиційних та 

інноваційних процесах на міждержавному й міжрегіональному рівнях. 

Відтак актуалізується подальший розвиток транскордонного 

співробітництва з Європейським співтовариством і залучення України до 

світових виробничих ланцюгів, що стане основою для її входження до 

інтеграційних мегаблоків (зокрема, ЄС), які передбачають виробничу 

кооперацію та співпрацю в усіх галузях і сферах функціонування людини. 

Інтеграція України до міжнародних виробничих ланцюгів вимагає 

зміни економічної парадигми через розгортання механізму мережевізації та 

впровадження кластерного принципу. 
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В сучасних умовах Україна переживає нелегкі часи: спостерігається 

технологічна деградація економіки, падіння конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції, знижується рівень життя населення. Тому, на наш 

погляд, основою виходу з рецесії, в якій знаходиться економіка країни є 

орієнтація на технологічний переворот, що має забезпечити розповсюдження 

п'ятого технологічного укладу і створення передумов для освоєння і 

переходу до шостого технологічного укладу. Адже без переходу до п'ятого 

постіндустріального технологічного укладу Україна не зможе стати 

високорозвинутою країною, оскільки не можна нескінченно нарощувати 

експортно-сировинну орієнтацію за рахунок продукції галузей третього і 

четвертого технологічних укладів (сільськогосподарська сировина, 

металургійна продукція, продукція харчової і переробної промисловості).  

Загальновідомо, що в процесі формування нових технологічних укладів 

спостерігаються етапи розвитку, насичення, а потім перехід до нових 

технологічних устроїв. При переходах від одного укладу до іншого 

з'являється необхідність в інноваціях, нових технологічних процесах, 

новітньому устаткуванні, а також нових джерелах енергії, нових методах 

переробки інформації і т.і. Тому в Україні в сучасних умовах потрібно 

реалізувати Стратегію інноваційного розвитку, який має поєднувати 

інновації п'ятого і шостого технологічних укладів, притаманних 

постіндустріальній економіці, з науково-технологічною модернізацією 

підприємств четвертого і третього укладів, властивих індустріальній стадії. 

Національна економіка повинна розвиватися у напрямі підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції на основі переходу на 

інноваційний шлях розвитку, вибору конкретних напрямів і пріоритетів 

вказаного розвитку, формування ефективної національної інноваційної 

системи, підвищення результативності державної інноваційної політики.  

Підтримка і стимулювання високотехнологічних галузей п'ятого-

шостого технологічних укладів повинно стати пріоритетом державної 

політики інноваційного розвитку економіки України, яка повинна 
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інтегрувати весь існуючий набір інструментів державного регулювання в 

цілісну стратегію стимулювання і розвитку відповідних наукоємких 

виробництв, таких як аерокосмічна промисловість, енергетичне 

машинобудування, нанотехнології, біотехнології, інформаційні технології і 

ін.), які є конкурентоздатними на світовому ринку. 

Отже, забезпечення нової якості розвитку економіки України, 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому 

і зовнішньому ринках та забезпечення стабільного довгострокового 

економічного зростання на основі інноваційної моделі розвитку потребують 

активізації дій держави у сфері управління інноваційною сферою, 

удосконалення інституційно-правових, фінансово-економічних, 

організаційно-адміністративних та інших механізмів державного 

регулювання.  

Адже кризові явища в економіці України зумовили уповільнення 

інноваційних процесів. Бюджетне фінансування науково-технічної сфери 

неухильно зменшується, залишається низьким рівень впровадження у 

виробництво результатів досліджень і розробок, відбувається незворотна 

втрата інтелектуального потенціалу країни. 

Головною метою державної інноваційної політики повинна стати 

орієнтація розвитку виробництва на створення і широке застосування 

принципово нових машин, матеріалів, комплексних технологічних систем, 

ефективне освоєння науково-технічних розробок, забезпечення соціально-

економічних, організаційних і правових умов для розширеного відтворення і 

ефективного використання науково-технічного потенціалу, а для 

удосконалення державної інноваційної політики необхідно сформувати 

привабливе економіко-правове середовище для всіх суб'єктів циклу 

«виробництво – наука – техніка (технології) – виробництво». 

Таким чином, основою соціально-економічного розвитку України, 

орієнтованого на подвоєння ВВП протягом наступного десятиліття, повинна 

стати стратегія науково-технологічного (інноваційного) прориву, 
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модернізації і інноваційного оновлення гранично застарілих основних фондів 

в галузях економіки, курс на утвердження п'ятого технологічного укладу і 

освоєння тих секторів перспективного шостого технологічного укладу, де в 

України є необхідний потенціал, невикористані резерви і достатні 

передумови для інноваційного ривку і побудови на цій основі держави 

добробуту. 

 

2.2. Оцінка результативності державного регулювання 

інноваційного розвитку регіонів 

 

За даними Інституту економіки і прогнозування НАН України, в 

Україні випускається 4% продукції, яка відноситься до 5-го технологічного 

устрою, 58% - до 3-го устрою, 38% - до 4-го. Частина високотехнологічної 

продукції в структурі ВВП складає менше 1%. Кількість підприємств 

промисловості, які впроваджували інновації, не перевищують 8% від 

загального числа, а наукоємність промислового виробництва України на 

порядок нижче від світового рівня. 

Тому реалізація інноваційної політики розвитку регіонів України 

вимагає здійснення оцінки потенціалу інноваційного розвитку регіону з 

метою виявлення його резерву.  

Оцінка потенціалу інноваційного розвитку регіону повинна включати 

наступні етапи (рис. 2.3.). 

Індикаторами інноваційного розвитку регіонів виступають показники, 

за якими визначається стан розвитку в сфері науки та інновацій. До таких 

показників належать наступні: 

- кількість організацій та підприємств, які виконують науково-дослідні 

роботи; 

- кількість спеціалістів, які виконують науково-дослідні роботи; 

- обсяг науково-дослідних та науково-технічних робіт; 

- кількість підприємств, що впроваджували інновації; 
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- обсяг інноваційних витрат у промисловості; 

- кількість впроваджених нових технологічних процесів; 

- кількість підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію; 

- обсяг реалізованої інноваційної продукції; 

- кількість фахівців вищої кваліфікації, що мають науковий ступінь. 

 

 
Етап 1 

Вибір мети, об’єкта, предмета, завдань та напрямків дослідження 

Етап ІІ 

Вибір методів та системи показників для оцінки потенціалу 

інноваційного розвитку регіонів 

Етап ІІІ 

Аналіз та оцінка потенціалу інноваційного розвитку регіону  

Етап ІV 

Характеристика можливих напрямів збільшення активного 

використання інноваційного потенціалу регіону 

 

Рис. 2.3. Етапи аналізу та оцінки інноваційного потенціалу 

розвитку регіонів 

 

На підставі статистичних даних за даними показниками проведено 

аналіз та ранжування регіонів України щодо умов розробки, створення, 

виробництва та реалізації інноваційної продукції. 

Загальна кількість наукових організацій в Україні за період з 2006 р. до 

2016 р. скоротилась на 12,5% (з 1490 у 2006 р. до 1303 у 2016 р.). Скорочення 

кількості наукових організацій спостерігається майже за всіма регіонами 

України. Збільшення наукових організацій відбулося в порівнянні з 2006 р. в 

Івано-Франківській області (на 27,8%), Херсонській – на 7,7%, у 

Чернівецькій на 41,2%, у Кіровоградській – на 15,4%. Аналогічна ситуація 
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спостерігається і в порівнянні з 2011 р. 

Перше місце за кількістю наукових організацій (рис. 2.4.) протягом 

усього періоду займає місто Київ (333 од.); на другому місці – Харківська 

область (198 од.); на третьому - Львівська (82 од.); на четвертому – 

Дніпропетровська (78 од.).  

 

 

 

Рис. 2.4. Рейтинг регіонів України за кількістю наукових організацій 

 

Вагомим показником, щодо умов створення інноваційної продукції є 

кількість працівників, здатних до розробки та створення інноваційної 

продукції, тобто кількість науковців, які виконують науково-технічні та 

науково-дослідні роботи. 

Загальна кількість науковців, що виконують науково-технічні та 

науково-дослідні роботи зменшилися значно більше в порівнянні з 

науковими організаціями.  

Так, в Україні за період, що аналізується кількість науковців, 

зменшилась на 25,9% ( з 120773 осіб у 2006 р. до 89534 осіб у 2016 р. Перше 
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місце за кількістю науковців, які виконували НТР  у 2006 р. займав місто 

Київ (44450 осіб), друге – Харківська область (19912), тре-тє – 

Дніпропетровська (11494), четверте – Донецька (9996). Харківська область 

займала восьме місце (3380).  

У 2016 р. по всіх регіонах України відмічається зниження кількості 

науковців, що виконують НТР. При цьому перше місце залишається за м. 

Київ (35766 осіб), друге – Харківська область (14614), третє місце – 

Дніпропетровська (9289), четверте – Донецька (5613). Харківська область 

перемістилась на сьоме місце (3076), поміняв його з Одеською, де зменшення 

кількості науковців склало 33,7% у порівнянні з 2006 р. Найнижча кількість 

науковців відмічена у Хмельницькій (95 осіб, скорочення на 50,3%) та 

Рівненській областях (207 осіб, скорочення на 59,2%). 

Обсяги наукових та науково-технічних робіт обумовлюють стан 

розробки інноваційної продукції, виступають обов’язковою складовою її 

створення та передвиробничого обґрунтування. Обсяг науково-технічних 

робіт за статистичними даними обліковується у фактичних цінах, тому 

наявна тенденція до збільшення абсолютних показників. Але річні дані 

свідчать про відмінності на рівні регіонів у фінансуванні науково-технічних 

робіт, що дозволило ранжувати регіони України за обсягом наукових та 

науково-технічних робіт.  

На рис. 2.5. наведені обсяги фінансування науково-технічних робіт за 

деякими регіонами. 

Аналіз впровадження прогресивних технологічних процесів і освоєння 

виробництв нових видів продукції, підтверджує факт різкого погіршення 

роботи підприємств в цьому напрямі.  

Загалом у 2016 р. створенням і використанням передових виробничих 

технологій (далі – ПВТ), а також використанням раціоналізаторських 

пропозицій займалося 1694 підприємства і організації України, більшість з 

яких – промислові підприємства.  

Створенням передових виробничих технологій займалися 154 
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підприємства, майже третина яких зосереджена у м. Києві, 14,3% – у 

Дніпропетровській, 9,7% – Харківській, 6,5% – Донецькій, 5,2% – 

Харківській, 4,5% – Львівській областях; у розрізі видів діяльності майже 

40% – це організації, що займалися дослідженнями і розробками, 28,6% – 

підприємства переробної промисловості, 18,2% – установи освіти.  

 

 

 

Рис. 2.5. Обсяги фінансування науково-технічних робіт, тис. грн. 

 

Загальна кількість створених ПВТ склала 376, у т.ч. 87,8% – нові для 

України, 12,2% – принципово нові. Майже чверть з них створено за 

державним контрактом, дві третини яких – в організаціях, що займалися 

дослідженнями і розробками. 

У 2016 р. на нові технології було отримано 617 охоронних документів, 

у т.ч. 166 патентів на винахід, 407 – на корисну модель, 44 – на промисловий 

зразок; із загальної їх кількості 233 – мають патентну чистоту в інших 

країнах. Більше половини створених ПВТ призначено для впровадження на 

промислових підприємствах, в основному – в переробній промисловості; 

понад чверть – в організаціях, що займалися дослідженнями і розробками; 
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4,3% – на підприємствах транспорту і зв’язку, більшість з яких – на 

залізничному транспорті; 2,4% – у сфері освіти. 

У 2016 р. 1590 підприємств використовували у виробництві передові 

виробничі технології, з них 24,3% – підприємства Харківської, 8,7% – 

Донецької, 6,8% - Харківської, 6,2% – Закарпатської, 5,5% – Житомирської, 

по 5,3% Дніпропетровської та Одеської областей; в розрізі видів економічної 

діяльності 66,0% – підприємства промисловості, 19,4% – організації, що 

займалися операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та 

наданням послуг підприємцям, 8,2% – підприємства транспорту і зв'язку, 

4,0% – установи освіти.  

Середній вік ПВТ, що використовувалися підприємствами та 

організаціями України у 2016 р. складав 5,4 року. Питома вага ПВТ, 

впроваджених у виробництво протягом 2016 р. склали 16,3%, тоді як термін 

впровадження третини з них склав 6 років і більше. 

Найстаріші технології використовувалися на підприємствах хімічного 

виробництва (7,7), де понад третину складали технології віком більше 10 

років; з надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльності у сфері 

культури та спорту (7,6), де майже 90% технологій віком 6 років і більше; в 

організаціях, що виконують дослідження і розробки (6,2 і 42%), у 

металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів (6,1 і 

42,6%), виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води (6,0 і 

43,9%). 

Достатньо нові технології застосовувалися на підприємствах торгівлі, з 

ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

(4,2), де 53,5% технологій віком до 3 років, та у сфері освіти (4,1 і 68,4%).  

У 2016 р. 196 організацій використали 11678 раціоналізаторських 

пропозицій. Чисельність авторів цих пропозицій склала 11484 людини, з них 

жінки – 1570. 

Створена та розроблена інновація повинна бути впроваджена у 

виробництво, тобто на шляху до ринку товарів та послуг інновація повинна 
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пройти шлях виробництва на підприємствах, які займаються інноваційною 

діяльністю. Аналіз динаміки питомої ваги підприємств, що займалися 

інноваціями дозволив ранжувати регіони України за цим критерієм.  

Так, у 2000 р. перше місце за питомою вагою підприємств, що 

займалися інноваціями займала Чернівецька область (37,3% від кількості 

промислових підприємств), друге місце – Чернігівська область (32,2%), третє 

– Миколаївська (31,4%), четверте – Вінницька (24,6%), п’яте – Київська 

(23,5%). У Харківській області питома вага підприємств, які займались 

інноваціями склала у 2006 р. 18,8% від кількості промислових підприємств 

(15 місце). 

Протягом періоду 2006-2016 рр. питома вага підприємств, що 

займалися інноваціями мала тенденцію до зниження і у 2016 р. рейтинг 

регіонів України склався наступний. Перше місце – м. Київ (23,9%), друге 

місце – Харківська область (19,7%), третє – Івано-Франківська (18,1%), 

четверте – Сумська (17,9%). Харківська область залишилась на 15 місці 

(11,2%).  

Можливості підприємств щодо впровадження інновацій 

характеризуються питомою вагою підприємств, які займалися конкретним 

впровадженням інновацій у виробництво. Аналіз регіонів України за 

критерієм питомої ваги підприємств, що впроваджували інновації показав 

наступне.  

Найбільша питома вага таких підприємств у загальній кількості 

промислових підприємств у 2006 році припадала на Чернігівську область 

(32,2%). Друге місце займала Чернівецька область (28,9 %), третє – 

Волинська (24,2%), четверте – Миколаївська (22,7%). Донецька область 

займала п’яте місце (21,7%), Харківська область – дев’ятнадцяте місце 

(12,1%). У 2016 році рейтинг регіонів України за цим показником змінився. 

Так, м. Київ з 9 місця у 2006 році (18,4%) зайняв перше місце у 2016 році 

(21,9%). Друге місце – за Харківською областю (18,0%), третє – Сумська 

область (16,2%), четверте – Хмельницька (16,0%), п’яте місце – Черкаська 
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область (15,2%).  

Головною метою інноваційної діяльності виступає кінцева реалізація 

інноваційної продукції та отримання інноваційного прибутку. Реалізація 

інноваційної продукції виступає результативним показником всієї 

інноваційної діяльності, тому сучасний стан регіонів України щодо питомої 

ваги реалізованої інноваційної продукції в обсязі промисловості свідчить про 

реалізацію умов такої діяльності. 

Так, аналіз динаміки питомої ваги інноваційної продукції в обсязі 

промисловості показав наступне. Перше місце у 2006 р. займала Донецька 

область (23%), друге місце – Херсонська (20%), третє – Сумська (16,5%), 

четверте – Житомирська (13,3%), п’яте – Полтавська (11,8%). Харківська 

область займала 19 місце (3,3%), але у 2016 р. Харківська область 

перемістилася на третє місце (9,5%). Перше місце у 2016 р. за показником 

питомої ваги реалізованої інноваційної продукції займала Закарпатська 

область (14,4%), друге – Полтавська (10,2%), четверте – Чернігівська (9,4%).  

Критичне порогове значення даного показника 5%. Таким чином, 

тільки в Закарпатській, Кіровоградській, Харківській, Миколаївській, 

Полтавській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, 

Чернігівській, м. Києві значення цього показника вище критичного. Обсяг 

реалізації науково-технічних робіт свідчить, що за період що аналізується в 

Харківській області динаміка цього показника майже не змінилася. В 

Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях з кожним 

роком значення цього показника збільшується. 

За останні 10 років перше місце в рейтингу інноваційної активності 

займає як і в 2006 р. так і в 2016 р. м. Київ, який покращив свої показники, а 

саме збільшилася питома вага підприємств що впроваджували та займалися 

інноваціями, а також питома вага реалізованої інноваційної продукції. 

Незважаючи на те, що Закарпатська область за показником питомої ваги 

реалізованої інноваційної продукції в обсязі промисловості займає 1 місце, 

але в загальному рейтингу – 22.  
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Не відбулося суттєвих змін у рейтингу в Закарпатській (22), 

Харківській (2), Чернівецькій (11) та м. Київ (1). 

Погіршився загальний рейтинг наступних регіонів: Вінницької (на 3 

позиції); Волинської на 4 позиції; Дніпропетровської на одну (6 місце); 

Житомирської на 4 (24 місце); Київської на 6 позицій (13 місце); Рівненської 

на 6 позицій (25 місце); Чернігівської на 5 позицій (15 місце). 

Покращився загальний рейтинг Івано-Франківської (10 місце); 

Кіровоградської (19); Львівської (3); Миколаївської (5), Одеської (7), 

Сумської (4), Тернопільської (18), Херсонської (8) Хмельницької (19), 

Черкаської (7).  

Утримання позицій та покращення рейтингу регіонів пояснюється 

ефективною політикою регіональних органів влади, щодо розробки 

відповідних програм інноваційного розвитку. Однак існують також чинники, 

які стримують інноваційну діяльність підприємств регіонів (рис. 2.6.) 
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Відсутність попиту на продукцію 

 
 

Рис. 2.6. Чинники, що негативно впливають на реалізацію інноваційної 

діяльності на регіональному рівні.  
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Результати аналізу інноваційної діяльності Харківської області за 2005-

2016 рр., довели: протягом 2011-2016 рр. кількість інноваційно-активних 

підприємств збільшилась на 22 та склала 59 одиниць, а кількість 

підприємств, що впроваджували збільшилась більш як удвічі – до 49 (рис. 

2,7). 

 

 

 

Рис. 2.7. Кількість наукових організацій та інноваційно-активних 

підприємств Харківської області 

 

Протягом 2011-2012 рр. кількість науковців в області збільшилася на 

29,6% (рис. 2.8.), а починаючи з 2013 р. значення цього показника 

скорочується, і в 2016 р. їх кількість склала 3076 осіб. Середній вік 

науковців-докторів – понад 60 років – 46,8%, а кандидатів 35-50 років – 

44,7%, однак питома вага кандидатів складає 27,1%. Тобто, наукова 

діяльність не приваблює молодих спеціалістів через низький рівень 

заробітної плати та відсутність перспектив розвитку. 
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Рис. 2.8. Кількість наукових кадрів Харківської області 

 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції в регіоні до 2014 р. стрімко 

зростав (рис. 2.9), однак в 2015 р. відбулося скорочення даного показника на 

50%, що пов’язано з економічною кризою.  

 

Рис. 2.9. Обсяг реалізації та ефективність інноваційної продукції. 
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Рівень ефективності інноваційної продукції постійно змінюється 

стрибкоподібно. Стрімке зростання спостерігається у 2012, 2015 рр. ця 

ситуація пояснюється тим, що випуск інноваційної продукції потребує 

значних витрат та часу, тобто можна передбачити, що на протязі 2012-2014 

рр. відбувався процес налагодження виробництва. 

Хоча рівень питомої ваги підприємств Харківської області що 

впроваджували інновації вище критичного 5%, однак за рейтингом область 

займає 20 місце.  

Одним з чинників, що сприяє інноваційної активності регіону, є 

фінансування наукових та науково-технічних робіт. Загальний обсяг їх 

фінансування в Харківській області за 2010-2016 рр. збільшився на 69,8%. 

Але під впливом фактору політичної нестабільності, фінансування цих робіт 

скорочувалось у порівнянні з попередніми, економічно стабільними роками у 

середньому на 34,3 %.  

Також слід зазначити, якщо в 2010 р. основними джерелами 

фінансування наукових розробок були організації підприємницького сектору  

та кошти іноземних держав, то в 2016 р. це – в першу чергу власні кошти 

підприємств та бюджетні кошти. Якщо в 2010 р. питома вага власних коштів 

в загальній сумі фінансування складала 11,4%, та в 2016 р. – 31,9%; 

бюджетних коштів відповідно 11,1 та 20,8%.  

Що стосується обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт 

власними силами підприємств за видами робіт (рис. 2.10.), слід зазначити, що 

найбільшу питому вагу займають науково-технічні розробки.  

Так, в 2016 р. вони складали 78,3%, що більше ніж у 2010 р. на 25%. 

Збільшення обсягу науково-технічних розробок відбулося за рахунок 

зниження прикладних досліджень на 38,9% й науково-технічних послуг – на 

72% [11]. 

В структурі витрат організацій на виконання власними силами 

наукових та науково-технічних робіт спостерігається аналогічна тенденція.  

Узагальнюючи результати аналізу наукового потенціалу Харківської 
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області за 2010-2016 рр. слід зазначити, що у розвитку наукового потенціалу 

вихідної бази інноваційної діяльності промислових підприємств – 

визначились певні позитивні й негативні тенденції.  

 

 

 

Рис. 2.10. Питома вага видів робіт в загальному обсязі наукових та 

науково-технічних робіт, виконаних власними силами підприємств в 

Харківській області. 

 

До негативних тенденцій належать: скорочення кількості наукових 

організацій за всіма секторами наук; скорочення кількості використаних 

об’єктів промислової власності, поданих заявок на видачу охоронних 

документів  та отриманих охоронних документів України та інших держав; 

стрімке зростання витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт 

власними силами у порівнянні з обсягами їх виконання і фінансування.  

До позитивних насамперед відносяться: зростання кількості 

спеціалістів, зайнятих в економіці області; зростання обсягів фінансування 
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наукових та науково-технічних робіт; зростання обсягу наукових та науково-

технічних робіт, виконаних власними силами організацій. 

При цьому моніторинг реалізації регіональних програм Харківської 

області довів, що в рамках Стратегії соціально-економічного розвитку одним 

з пріоритетів є розвиток галузей з високим інноваційним потенціалом. Однак 

за даним пріоритетним напрямом не визначено реалізацію регіональних 

програм, тому зміни щодо виконання завдань Стратегії тут доволі незначні. 

Водночас, протягом періоду здійснюється модернізація основних галузей з 

інноваційним потенціалом за рахунок приватних інвестицій та коштів 

власників підприємств. Головним стимулом до інноваційної діяльності як і 

раніше стають податкові пільги для підприємств, які займаються 

інноваційною діяльністю, передбачені новим Податковим кодексом України. 

З метою покращення інноваційної активності регіонів необхідно розробити 

програми підтримки інноваційно-активних підприємств. 

Отже, результати дослідження інноваційної діяльності в регіонах 

Україні довели, що сучасний стан економіки країни характеризується 

низькою інноваційної активністю підприємств та організацій. Тому 

організація інноваційної діяльності на регіональному рівні має передбачати 

постійну інтеграцію всіх галузей та сфер економіки з науковою сферою, що є 

найважливішою умовою формування дієвої та результативної регіональної 

інноваційної політики.  

 

2.3. Проблеми та протиріччя механізму державного регулювання 

інноваційного розвитку економіки України 

 

Тенденції та явища, що сьогодні багато в чому визначають стан 

української економіки - структурні і галузеві проблеми виробництва, його 

велику ресурсну залежність, ситуаційність економічного зростання, 

необхідність диверсифікованості, виробництво неконкурентоспроможних 

товарів і послуг, - є насамперед наслідком низького рівня її інноваційного 
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розвитку. 

І це попри те, що в Україні зберігся масштабний науковий комплекс, 

здатний ефективно продукувати результати світового рівня, науково-технічна 

та інноваційна сфера, однак який поки що не виконує належним чином роль 

джерела економічного зростання.  

Основними проблемами сучасної інноваційної та науково-

технологічної політики в Україні залишаються: 

 низький рівень попиту на інноваційні розробки через низьку 

сприйнятливість підприємницького сектору до інновацій; 

 недосконалість системи фінансування науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт (НДДКР); 

 неефективна організація та управління підготовкою, освоєнням і 

виробництвом інноваційної продукції; 

 темпи розвитку й структура науково-технічної та інноваційної 

сфери не відповідають попиту на передові технології з боку економіки;  

 у науково-технічній та інноваційній сфері триває втрата кадрів і 

скорочення матеріально-технічної бази [66].  

Інноваційний розвиток регіонів України вимагає модернізації 

вітчизняної освітньо-наукової системи шляхом подолання дисбалансу між 

науковим потенціалом України та можливостями вітчизняного виробництва. 

Значною проблемою наукової сфери України на сучасному етапі є системне 

протиріччя між наявністю досить потужного наукового комплексу, здатного 

продукувати результати високого світового рівня, та браком адекватного 

попиту на існуючі й потенційні результати досліджень і розробки 

українських науковців з боку національної економіки.  

Тож очевидно, що розвиток наукової сфери, в широкому розумінні 

цього терміна (включно з інноваційними, освітніми, соціокультурними 

компонентами), передбачає необхідність напрацювання дієвих засобів і 

механізмів державного регулювання щодо подолання зазначеного 

протиріччя. Вказана проблема, незважаючи на діяльність наукових 
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організацій, спрямовану на збереження наукового потенціалу, вже призвела 

протягом останнього десятиріччя до появи ознак його стагнації, а часом і 

руйнування.  

Регіональний розвиток України відбувається досить складно і 

суперечливо. Аналізуючи період ринкових реформ в Україні, слід зазначити, 

що інноваційний чинник було практично виключено з процесу реформування 

економіки. Результатом такої політики стало руйнування науково-технічного 

потенціалу, загострення технологічної кризи, падіння виробництва, втрата 

внутрішніх і зовнішніх ринків, яке привело до зростання технологічної 

залежності від розвинутих країн. 

Згідно із звітом «Про  конкурентоспроможність регіонів України», 

який щорічно складає Фонд «Ефективне управління» (ФЕУ) при підтримці 

Всесвітнього економічного форуму, головним гальмом в  розвитку всіх 

регіонів країни виявилися чинники,  які не залежні повною мірою від  самих 

регіонів, а саме: нестабільність державної політики, корупція і  податкова 

політика.  

Згідно з національним Індексом конкурентоспроможності 2017 р., 

регіони України розташувалися в  рейтингу таким чином: р. Київ, Харківська, 

Дніпропетровська, Донецька, Київська, Одеська, Запорізька, Полтавська, 

Львівська, Волинська, Рівненськая, Сумська, Миколаївська, Вінницька, 

Чернівецька, Закарпатська, Черкаська області, Луганська, Івано-франківська, 

Хмельницька, Тернопільська, Чернігівська, Житомирська, Кіровоградська, 

Херсонська області (конкурентоспроможність регіону оцінюється за 12  

основними складовими: від  інституційного середовища і  

макроекономічного стану до  рівня розвитку бізнесу і  інновацій, а також 

враховує опитування 2100 керівників державних і  приватних підприємств) 

[67]. 

Однією з основних проблем регіонального розвитку України і 

соціально-економічного занепаду більшості територій країни є 

неефективність дій органів влади. Це привело, зокрема, до падіння 
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виробництва, зростання рівня безробіття, зниження рівня життя населення в 

більшості регіонів країни. 

Проблеми, які заважають формуванню і становленню інноваційної 

моделі розвитку української економіки, характерні як для держави в цілому, 

так і для регіонів зокрема (рис. 2.11.) [17]. 

 

     Загальні проблеми                                                          Проблеми різних рівнів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11. Проблеми інноваційного розвитку економіки регіонів 

України [11] 
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інноваційного розвитку регіональної економіки; 

 недієвість і незавершеність системи державної підтримки 

наукової і інноваційної діяльності; 

 нестача фінансових, організаційних і кадрових ресурсів; 

 структурні деформації соціально-економічної системи України в 

значенні спотворення відносин між економічними агентами і державою 

(недотримання законодавчих норм, корупція, неефективність контролю  і 

регулювання економічних процесів, тінізація економіки); 

 недостатнє використання зовнішніх чинників впливу 

(організаційних, інституційних, фінансових, кадрових), особливо з боку ЄС, 

на трансформацію соціально-економічної системи в процесі реалізації 

структурно-інноваційної моделі розвитку; 

 неусвідомленість стратегічної необхідності, недостатня 

керованість і підтримка процесу формування інноваційної інфраструктури в 

регіонах з боку державних органів управління на центральному і, особливо, 

на регіональному рівнях [20; 44]. 

Тому стартові позиції регіонів України для здійснення модернізації 

економіки (а ці задачі все ще залишаються невирішеними і актуальними) 

значно погіршилися. Рівень інноваційної активності промислових 

підприємств регіонів України останніми роками не перевищує 10-15%, в 

порівнянні з 51% в країнах ЄС [17]. 

Слід зазначити, що інноваційна активність підприємств в різних 

регіонах України не однакова у зв'язку з різною структурою виробництва. 

Тому інструменти державної підтримки інноваційного розвитку регіонів 

країни мають бути диференційованими з урахуванням структури 

виробництва та базовим рівнем її інноваційності. 

Рішення даної проблеми потребує аналізу, моніторингу і розробки 

шляхів рішення проблем, пов'язаних з інноваційною діяльністю на 

регіональному рівні. Посилення регіональної складової в реалізації 

інноваційної політики держави і формування передумов інтелектуалізації 
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економіки обумавлює важливість розвитку регіонального науково - 

технічного потенціалу і підвищення ефективності його використання шляхом 

формування інноваційної інфраструктури.  

Тому державі необхідно сприяти розвитку інноваційної інфраструктури 

(технополісів, технопарків), створенню центрів трансферту високих 

технологій; забезпечити державну підтримку малого науково-технічного і 

інноваційного підприємництва, включаючи розвиток бізнесів-інкубаторів, 

венчурних форм бізнесу, лізингу, а також системи інформаційного 

забезпечення, експертизи, сертифікації і перепідготовки інноваційних 

менеджерів [15]. 

Необхідно створити мережі регіональних інноваційних наукових 

центрів відповідно до спеціалізації регіонів, організувати обов'язкову 

перепідготовку державних службовців з метою засвоєння ними основ 

менеджменту інноваційної діяльності, створити інструменти забезпечення 

обміну досвідом та розвитком взаємозв’язку між регіонами країни в 

інноваційній діяльності. 

Головне завдання державного регулювання інноваційного розвитку 

регіонів повинно полягати у формуванні інноваційної моделі економічного 

зростання. Для цього держава повинна вибрати один з напрямів реалізації 

державної регіональної інноваційної політики залежно від регіону країни. 

Зокрема: технологічного поштовху, ринкової орієнтації, соціальної 

орієнтації, зміни економічної структури господарського механізму [13].  

При цьому державне регулювання інноваційних процесів повинне 

сприяти формуванню конкурентних переваг інноваційного типу в економіці 

українських регіонів, як основи економічного зростання, що є пріоритетним 

напрямом і вимагає розробки інноваційних моделей їх розвитку [48].  

Тому в сучасних умовах правильний вибір моделі розвитку, 

направленої на скорочення технологічного відставання і перехід економіки 

регіону на інноваційний шлях розвитку, є визначаючим в контексті 

подолання проблемної і депресивності регіонів України. 
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Модель інноваційного розвитку регіонів - це модель, яка грунтується 

безпосередньо на отриманні нових результатів і їх технологічному 

упровадженні у виробництво, забезпечуючи приріст валового регіонального 

продукту (ВРП) переважно за рахунок виробництва наукоємких і 

конкурентоздатних продукції і послуг. Головною метою такої моделі є 

забезпечення підвищення конкурентоспроможності економіки регіону за 

рахунок використання його природно-економічного, науково-технічного і 

освітнього потенціалів. Географічне положення, наявність природних 

ресурсів, система вищих учбових закладів і державних наукових організацій, 

освітній рівень населення, наявність наукових досягнень в різних сферах 

діяльності, рівень кваліфікації робітників виробничого сектора формують 

інноваційний потенціал регіону. 

Особливо важливим є вибір інноваційного шляху розвитку в контексті 

подолання депресивності територій і регіонів. Тому актуальною є потреба в 

подальшому науковому дослідженні загальних проблем регіонів і розробці 

моделей інноваційного розвитку конкретних проблемних регіонів з метою 

ефективного використання наявного наукового, інноваційного, виробничо-

технологічного потенціалу. 

Важливим є створення інноваційних структур, які повинні органічно 

вписуватися в стратегію регіонального прогресу, стати інструментом 

підвищення економічних і соціальних показників економіки регіону за 

рахунок відновлення діяльності підприємств, які визначають розвиток 

регіону і їх перехід на інноваційні рейки розвитку. 

Розвиток регіональних інноваційних структур повинен здійснюватися в 

межах відповідної загальнодержавної інноваційної політики і цільових 

програмних заходів щодо її втілення, у тому числі регіональних інноваційних 

стратегій. Проте, заходи Державної стратегії регіонального розвитку до 2015 

р. мають в більшості своїй декларативний характер щодо стимулювання 

інноваційної діяльності в регіонах. Програми соціально-економічного 

розвитку окремих регіонів свідчать про певну неконкретність заходів 
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активізації інноваційної діяльності, значною мірою унаслідок недостатнього 

фінансового забезпечення і наукової обґрунтованості цих програм. 

Для активізації інноваційного процесу необхідно збільшити 

фінансування фундаментальних і прикладних досліджень. Розробити 

відповідну законодавчу базу у сфері інтелектуальної власності і інструменти 

реалізації прийнятих законів, створити по-справжньому сприятливі умови 

для малого і середнього бізнесу і відтворити зв'язок «наука – інноваційна 

технологія – виробництво – наука» на регіональному рівні.  

Необхідно надавати регіональні преференції тим підприємствам і 

підприємцям, які реалізують інноваційні проекти. Перехід до стійкого 

розвитку проблемних регіонів можливий за умови переорієнтації науково-

технічного прогресу на створення ресурсо-, і енергозберігаючих технологій. 

Тому основним пріоритетом повинно стати використання наукоємних 

технологій з поступовим витісненням ресурсоємних. 

Державі необхідно стимулювати приріст валового регіонального 

продукту за рахунок активізації науково-технічної і інноваційної діяльності 

підприємств регіонів. 

Враховуючи багатоукладність української економіки і систему 

господарських взаємозв'язків суб'єктів ринку, а також значну відмінність 

регіонів країни за природно-кліматичних умов, пріоритетними напрямами 

регіональної інноваційно-інвестиційної політики повинні стати: 

 розвиток рекреаційно-туристичного і оздоровчо-лікувального 

комплексів; 

 прискорене формування науково - інноваційної інфраструктури;  

 упровадження безвідходних і маловідходних технологій; 

 розробка нетрадиційних джерел енергії; 

 підвищення конкурентоспроможності галузей економіки, що 

визначають економіку регіону; 

 збільшення виробництва сільськогосподарської продукції на 

основі розробки і упровадження передових агротехнологій; 
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 розвиток сільських територій; 

 формування екологічної і природоохоронної культури; 

 створення регіональної інформаційно-інноваційної мережі [17]. 

Для надання відчутного імпульсу інноваційного розвитку регіонів 

України у вищезгаданих напрямах необхідно, перш за все, на державному 

рівні: 

1. Розробити Стратегію інноваційного розвитку регіонів України. 

2. Скоректувати відповідно до цієї Стратегії регіональні і галузеві 

програми соціально-економічного розвитку, привести у відповідність з їх 

вимогами законодавство, систему державного і місцевого самоврядування. 

3. Розробити комплекс заходів щодо залучення внутрішніх ресурсів і 

зовнішніх інвестицій для інноваційного розвитку регіонів. 

4. Визначити систему показників для моніторингу рівня інноваційного 

розвитку регіонів України. 

5. Забезпечити постійне інформування суспільства про задачі, 

проблеми і успіхи країни на шляху створення інноваційної економіки. 

6. Регіоналізувати державну інноваційну політику шляхом делегування 

відповідних повноважень місцевим органам влади, підтримка створення в 

регіонах інноваційної інфраструктури. 

7. Зорієнтувати зовнішню політику держави на більш повне 

використання можливостей від інтеграції регіонів України з країнами СНД і 

ЄС країн для підвищення рівня їх інноваційності [20]. 

Таким чином, перехід на інноваційну модель розвитку економіки 

України потребує відповідних інституційних змінах на регіональному рівні. 

Формування відповідного інституційного середовища повинне стати 

основою створення ефективної інноваційної моделі регіонального розвитку. 

Інституційна реформа в Україні у сфері інноваційної діяльності на 

регіональному рівні повинні забезпечити системні трансформації всіх 

основних складових частин: банківської, державної, корпоративної, науково-

технічної, домашніх господарств, системи управління з урахуванням 
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міжнародної науково-технічної співпраці. Вказана трансформація матиме 

позитивний вплив на концентрацію капіталу, створення могутніх 

господарських і фінансових структур, які в рамках реалізації цільових 

комплексних програм, державних науково-технічних програм міжнародної 

співпраці, галузевих і регіональних програм повинні охопити весь цикл 

розробки і упровадження передових технологій, а на їх основі - виробництво 

конкурентоздатної продукції і підвищення рівня життя населення. Саме в 

цьому контексті і повинна формуватися і реалізуватися система державного 

регулювання інноваційного розвитку регіонів України в сучасних умовах. 

Проблемною ланкою в cистемі державного регулювання інноваційного 

розвитку економіки України є наявність структур спроможних 

перетворювати ідеї в науково-технічні розробки і забезпечувати 

впровадження останніх у виробництво. 

На жаль, інноваційна інфраструктура в Україні є функціонально 

неповною, недостатньо розвиненою. Вона не охоплює усі ланки 

інноваційного процесу. В інноваційному середовищі практично відсутні 

венчурні фонди та центри трансферу технологій. Не підтримується належним 

чином діяльність винахідників, раціоналізаторів, науковців, що мають 

завершені науково-технічні розробки. Не в повному обсязі використовуються 

освітній та науковий потенціал, насамперед вищих навчальних закладів, у 

сфері інформаційно-комунікаційних, високих наукоємних технологій, а 

також інформаційні ресурси системи науково-технічної та економічної 

інформації, зокрема бази даних науково-технічних досягнень [48].  

Слід зазначити, що інноваційна інфраструктура, що є двигуном 

інноваційного розвитку, забезпечує горизонтальні і вертикальні зв’язки між 

суб’єктами інноваційної діяльності. Зокрема, основними елементами 

інфраструктури є: інноваційні і технологічні центри, бізнес-інкубатори, 

технопарки, наукові парки і технополіси. Досвід розвинених країн свідчить, 

що такі інноваційні структури створюють сприятливі умови для ефективної 

діяльності та розвитку малих інноваційних підприємств, що реалізують 
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оригінальні науково-технічні ідеї, через надання їм у тимчасове 

користування виробничих площ, матеріально-технічної бази, інформаційних 

мереж, забезпечення дослідними приладами і устаткуванням та надання 

консультативної допомоги з широкого кола науково-технологічних, 

економічних і правових питань. 

І хоча на сьогодні в регіонах України функціонує зокрема 12 

технопарків, 20 інноваційних центрів, 24 інноваційні бізнес-інкубатора, 11 

центрів комерціалізації інтелектуальної власності, 15 центрів науко-технічної 

і економічної інформації, 1 науковий парк „Київська політехніка‖ [121], на 

жаль, вказана інноваційна інфраструктура в Україні розвивається 

безсистемно, без належної державної підтримки і недостатньо стимулює 

інноваційний розвиток економіки України. 

В цілому регіональна інноваційна система (РІС) України має такі 

проблеми та притиріччя, які потребують невідкладного вирішення з боку 

держави:  

- недостатня координація між державним і приватним сектором в 

розробці пріоритетів і заходів фінансової підтримки НІС;  

- низький рівень реалізації заходів, направлених на розвиток 

інноваційної діяльності в підприємницькому секторі і рішення проблем 

технологічного відставання промисловості;  

- некомплексний характер державної політики, направленої на 

поліпшення міжвідомчого трансферу знань і технологій, низький рівень 

міжвідомчої координації інноваційної діяльності;  

- низький рівень підтримки малих інноваційних підприємств на всіх 

стадіях розвитку, відсутність в країні крупних інноваційних компаній і як 

наслідок - відсутність системи просування реального практичного досвіду 

інноваційного підприємництва.  

Отже в сучасний умовах рівень інноваційного розвитку регіонів 

України є недостатнім і характеризується: нерозвиненістю національної 

інноваційної системи; скороченням науково-технологічного потенціалу; 
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відтоком провідних наукових кадрів за кордон; втратою наукових шкіл; 

зростанням науково-технологічної залежності від інших країн, скороченням 

державної підтримки інноваційної сфери і це при тому, що загальновідомим є 

той факт, що з кризових ситуацій світову економіку щоразу «витягували» 

революційні технологічні інновації, які сприяли різкому зростанню 

продуктивності праці, підвищенню ВВП та рівня життя населення [21; 28]. 

Таким чином, без розробки і реалізації інноваційної стратегії 

регіонального розвитку не може бути досягнуто стратегічної мети України – 

увійти до двадцятки найрозвинутіших країн світу. Це завдання може бути 

вирішено тільки завдяки виробництву і експорту конкурентоздатної 

високотехнологічної продукції. А якісні зміни у складі населення, зростання 

його освітнього рівня, стрімкий розвиток і розповсюдження новітніх 

інформаційних технологій - це основні передумови інтеграції інформаційних 

ресурсів та створення постіндустріального інформаційного суспільства в 

Україні, що потребує активізації дій держави у цій сфері щляхом 

удосконалення фінансово-економічних, інституційно-організаційних, 

науково-інформаційних та інших механізмів регулювання. 
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РОЗДІЛ 3.  

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

3.1. Перспективи та стратегії інноваційного розвитку регіонів 

України 

 

Україна має до 2020 р. здійснити структурні реформи, які створять 

передумови для збалансованого розвитку і всеохоплюючого зростання. 

Структурна трансформація національної економіки є механізмом інтеграції в 

міжнародні виробничі ланцюги та адаптації до зміни глобального попиту. 

Головний акцент таких структурних реформ робиться на технологічній 

модернізації інфраструктури та промислового комплексу, де реіндустріалізація 

відбувається шляхом активної інноваційної державної політики через 

створення національної мережі інноваційних полюсів зростання: технопарків, 

бізнес-інкубаторів, стартап-центрів, центрів технологічного трансферу [69]. 

Сутність структурних реформ полягає в переході від руху за інерцією до 

керованого розвитку, що вимагає зміни парадигми державного управління: від 

держави-монополіста на інформацію, а також на застосування сили, до 

держави-сервісу для громадян. 

За сучасних умов реально можливою стратегією структурних змін є 

поєднання заходів щодо посилення впливу громадянського суспільства, 

наближення до європейських стандартів і норм функціонування органів 

державної влади.  

Унаслідок структурних змін має відбутися значне послаблення дії 

чинників, що гальмують розвиток національної економіки як у 

середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі. 

Відтак Україна отримає перспективу приєднання у 2030 р. до Першої 

групи розвинених країн через надзвичайний амбітний стрибок (рис. 3.1), 

сутність якого полягає у структурній реформі державного управління та 
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національної економіки, її зростаючої енергоефективності, повноцінного 

використання внутрішнього потенціалу та зовнішніх можливостей. 

 
 

Рис. 3.1. Амбітний стрибок України за Доктриною-2030 [69]. 

 

Подальше наполегливе дотримання традиційних підходів до розвитку, 

притаманних існуючій моделі (збереження олігархічної моделі та економіки 

споживання), заморозить Україну як сировинного придатка світових лідерів, 

гравця Третьої групи країн і неминуче призведе до втрати незалежності. 
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На етапі створення власної моделі технологічного розвитку, є адаптація 

запозичених технологій, вплив яких може тривати десятиліттями. Для 

національної економіки широкомасштабне запозичення нових технологій 

здатне активізувати розвиток сектора послуг, забезпечити зменшення 

трансакційних витрат (фінансові послуги он-лайн, доставка товарів літаками-

безпілотниками), підвищити загальну ефективність і ефективно долати 

корупцію (цифрова оплата адміністративних послуг), а також поліпшити 

доступ до освіти (он-лайн курси). 

Водночас каталізатором для здійснення Україною інноваційного стрибка 

є головний носій знань і навичок – людина. Проблематика людського капіталу – 

фактори безпеки, культури, науки, освіти, охорони здоров’я, потребує нагальної 

уваги з позицій майбутнього розвитку. 

Перетворити Україну на країну збалансованого розвитку, що є ключовою 

метою доктрини, здатні лише високоосвічені й щасливі люди, згуртовані 

ефективним управлінням навколо реалізації цілей збалансованого розвитку на 

інноваційній основі [66]. 

З урахуванням потенційних переваг України (людський капітал, 

географічне розташування, природні ресурси) важливо визначити драйвери 

майбутнього інноваційного стрибка – сектори економіки та види економічної 

діяльності, які могли б створювати на інноваційній основі високоякісні 

продукти й послуги з високою часткою доданої вартості та були б затребувані 

на міжнародних ринках. 

Вищеназвані інституційні та нормативно-правові зміни мають бути 

закріплені структурними змінами національної економіки. 

Відтак складовою економічної політики має стати селективна підтримка 

розвитку пріоритетних видів економічної діяльності, визначених на основі 

матриці БКГ (рис. 3.2). 

За позитивними сценаріями збалансованого розвитку, головні якісні 

відмінності національної економіки полягатимуть у сформованості таких її 

характеристик, як висока технологічність і соціальна відповідальність.  
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Рисунок 3.2. Групування видів економічної діяльності на основі матриці 

БКГ (згідно Доктрини -2030) [69]. 

 

Така економіка генеруватиме високий попит на висококваліфікованих 

фахівців, акумулюватиме значні фінансові ресурси і трансформуватиме їх на 

інноваційній основі в довгострокові інвестиції. 

За висновками Інституту суспільно-економічних досліджень (ІСЕД), 

інструментами забезпечення припливу значного інвестиційного ресурсу та 

інноваційних ідей, а, отже, і зміни моделі економіки та управління, мають стати 

чотири комплементарні реформи: зміна структури економіки України; реформа 

фінансового сектора; інвестиційна реформа; реформа системи управління. 

Фахівцями ІСЕД запропоновано матрицю видів економічної діяльності 

(рис. 3.2), де сучасні сектори національної економіки згруповано в чотири 

квадранти з урахуванням сформованості двох ключових характеристик — 
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високотехнологічності й конкурентоспроможності як визначальних умов 

вибору інструментів державного регулювання щодо підтримки і стимулювання 

розвитку відповідних видів економічної діяльності. 

Першу групу «стратегічні лідери» формують аерокосмічна галузь та ІТ-

галузь. Державна підтримка для цієї групи є максимальною й різноманітною: 

пряме фінансування, податкові пільги для стимулювання найму 

висококваліфікованих та інвестицій в інновації, розширення наукових 

досліджень і розробок, здешевлення кредитів за допомоги існуючих і 

новостворених інституцій та інструментів розвитку. 

До другої групи «потенційні лідери» належать такі галузі, як 

фармацевтика чи виготовлення електронних та оптичних виробів. Щодо 

пріоритету спеціалізації високотехнологічних виробництв – держава 

зацікавлена в їх майбутньому розвитку без винятку, водночас нині вони ще не 

мають ринків збуту. 

Третя група «поточні лідери» є основою сучасної національної економіки. 

Це сільське господарство і металургійна промисловість, при цьому додана 

вартість, яку вони генерують, відносно низька. Відтак ці сектори не потребують 

особливої державної підтримки за умови сформованості сильних позицій на 

зовнішніх ринках, і державі важливо забезпечити умови для їх розвитку. У 

таких галузях, як, наприклад, металургія, держава має сприяти переоснащенню 

виробництва в напрямі посилення енергоефективності й 

конкурентоспроможності. 

Четверта група «проблемні сфери» – це галузі гірничого видобування, 

текстильне виробництво, а також виробництво автотранспортних засобів. Ці 

види економічної діяльності нині не генерують високої доданої вартості, але 

мають сформований потенціал внутрішнього попиту, тому мають бути 

підсилені задля розвитку внутрішнього ринку або через модернізацію перейти 

до іншої групи. 

Україна може продовжувати займати нішу в міжнародному поділі праці, 

виходячи з пріоритетів короткострокового періоду та підтримуючи розвиток 
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видів економічної діяльності групи «поточні лідери», які втілюють конкурентні 

переваги чинників географічного розташування та природних ресурсів. 

Тоді як у розвинених країнах пріоритетне завдання забезпечення 

економічного зростання реалізується через ефективне використання зовнішніх і 

внутрішніх запозичень та їх інвестування у високотехнологічні кластери, які 

забезпечують інноваційну основу розвитку завдяки високій окупності в 

довгостроковій перспективі. Це види економічної діяльності, які за 

квадрантами матриці БКГ відносяться до груп «стратегічні лідери» та 

«потенційні лідери». 

Водночас група видів економічної діяльності «стратегічні лідери» є дуже 

динамічною з огляду на прискорення темпів науково-технічного і 

технологічного розвитку та відповідні пріоритети (рис. 3.3). 

 

 
 

Рис. 3.3. Пріоритети світових центрів науково-технічного розвитку [65]. 

 

Потенційно важливими для України є такі напрями: 

- адитивні технології, нові нано- та біоматеріали, відновлювальні джерела 

енергії, високоавтоматизовані виробництва. 
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- роботизація (технології штучного інтелекту та інтелектуальних систем). 

- інформатизація (хмарні технології, мобільний зв’язок та портативні 

комп’ютери нових поколінь). 

- гуманізація (генна інженерія, нано- та біофармакологія, синтетична 

біологія). 

- екологізація (низьковуглецеві безвідходні виробництва, технологія 

відновлення екосистем і контролю забруднення). 

Виходячи з концепту збалансованого розвитку України на основі 

посилення існуючого потенціалу для побудови нових стратегічних 

потужностей, драйверами майбутнього інноваційного стрибка мають стати 

види економічної діяльності груп «стратегічні лідери» та «потенційні лідери», 

які будуть доповнюватися новими видами економічної діяльності відповідно до 

реалізації пріоритетних напрямів науково-технічного й технологічного 

розвитку. Їх домінування в довгостроковій перспективі забезпечить якісну 

зміну параметрів національної економіки, водночас це можливо лише через 

розвиток людського капіталу. 

Основою сучасної національної економіки є група видів економічної 

діяльності «поточні лідери», у її складі сільське господарство і харчова 

промисловість, а також металургійна промисловість. Державі важливо 

забезпечити умови для їх розвитку, а саме: макроекономічну стабільність, 

прозору та легку в адмініструванні податкову систему, спрощення процедур 

укладання міжнародних угод, захист від недобросовісної конкуренції. У таких 

галузях, як, наприклад, металургія, держава має сприяти технологічній 

модернізації виробництва для підвищення його енергоефективності та 

конкурентоспроможності. 

У складі групи «проблемні сфери» – гірниче видобування, 

теплоенергетика, виробництво автотранспортних засобів, а також легка 

промисловість – ті галузі, які нині не генерують високої доданої вартості, 

водночас мають значний потенціал внутрішнього попиту, відтак мають бути 

підсиленими задля розвитку внутрішнього ринку на інноваційній основі. 



85 

 

Для гірничого видобування є притаманними: низькі темпи зростання і 

критичні показники зношеності основних засобів, що потенційно загрожує 

високою аварійністю виробництва і навіть техногенними катастрофами; низька 

додана вартість продукції; значні обсяги субсидіювання та необґрунтоване 

отримання надприбутків за рахунок перерозподілу природної ренти. 

Частка цих видів економічної діяльності з часом має зменшуватися. 

Відтак економічна роль держави у вирішенні проблемїх розвитку має полягати 

в «соціальному інвестуванні», заякого держава має забезпечити безболісне 

закриття підприємств і перекваліфікацію працівників для їх подальшого 

працевлаштування в більш прибуткових видах економічної діяльності. 

Загалом для видів економічної діяльності «поточні лідери» та «проблемні 

сфери», яким притаманні низькі рівні генерування доданої вартості 

(металургійна, хімічна промисловість,виробництво будівельних матеріалів), 

пріоритетні заходи полягають в оптимізації витрат, прийнятті планів зниження 

енерго- та ресурсоємності через впровадження європейських енергетичних та 

екологічних стандартів з відповідним фінансуванням, а також у формуванні 

інвестиційних програм для оновлення обладнання та бізнес-процесів, навчанні 

персоналу й завдяки цьому розширенні ринків збуту та освоєнні нових ринків. 

Пріоритетом селективної державної підтримки має стати група 

«стратегічні лідери». Це види економічної діяльності, що формують унікальні 

інноваційні сектори, їх вирізняє генерування високої доданої вартості, 

залучення висококваліфікованих фахівців, вони мають значний потенціал 

отримання ринків і здатні забезпечити амбітний інноваційний стрибок України 

в її майбутньому розвитку, наблизивши до високотехнологічних економік світу. 

Водночас ці види економічної діяльності потребують значних обсягів 

інвестицій за умови високих ризиків. 

Економічна роль держави в розвитку групи «стратегічні лідери» має бути 

ключовою й реалізовуватись через ефективне поєднання інструментів 

державного фінансування (інституційне і проектне фінансування) і державного 
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стимулювання (податкове стимулювання, пільгове кредитування, гарантування 

позик за допомогою існуючих і новостворених інституцій). 

Важливим об’єктом державного регулювання є також група «потенційні 

лідери», яку формують фармацевтика, виробництво комп’ютерів, електронної 

та оптичної продукції, а також інформаційні та наукоємні послуги (освіта, 

державне управління, оборона, охорона здоров’я, наукові дослідження та 

розробки (R&D), телекомунікації). Це види економічної діяльності, які 

генерують високі рівні доданої вартості, але мають низьку частку в загальному 

експорті країни, при цьому в них є потенціал виходу на міжнародні ринки або 

потенціал імпортозаміщення на внутрішньому ринку. 

Кожна галузь і підгалузь у групі «потенційні лідери» у перспективі може 

поповнити групу «стратегічні лідери» або ж перейти до четвертої групи 

«проблемні сфери» – безперспективних видів економічної діяльності. Зокрема 

такий вид економічної діяльності, як освіта, має надзвичайно високий 

потенціал для інноваційного розвитку у сегменті «освіта для дорослих», адже в 

Україні один з найвищих рівнів охоплення населення вищою освітою, а також 

сформована мережа ЗВО різних форм власності. 

Інноваційний розвиток цих видів економічної діяльності є перспективним 

з огляду на високий внутрішній попит, наявність сировини й відносно дешевої 

висококваліфікованої робочої сили. 

Для розвитку груп «стратегічні лідери» та «потенційні лідери» – 

наукоємних видів економічної діяльності (оборонна, авіаційна, космічна, 

фармацевтична промисловість, енергетичне і транспортне машинобудування, 

приладобудування, виробництво медичного обладнання) пріоритетним 

завданням постає стимулювання входження до міжнародних виробничих мереж 

через [69]: активізацію технологічного трансферу завдяки пошуку партнерів і 

через включення до міжнародних ланцюгів створення доданої вартості; 

створення нових перспективних виробництв та пов’язаних з ними послуг через 

розвиток та оптимізацію власної науково-дослідної бази, кооперацію з країнами 

– глобальними лідерами, створення інноваційних кластерів. 
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Завдяки нарощенню та зміцненню потенціалу груп «стратегічні лідери» 

та «потенційні лідери» відбуватиметься зміна структури національної 

економіки з домінуванням виробництва високо- та середньотехнологічної 

продукції. 

Крім того, розбудова якісної інфраструктури є одним із ключових завдань 

держави для забезпечення ефективного функціонування як сфери виробництва 

матеріальних благ, так і сфери послуг. Однією з перспективних галузей для 

розвитку в Україні є транспортна сфера. 

Розвиток транспортної інфраструктури, машинобудування і сфери послуг 

дасть змогу забезпечити комплексний підхід до становлення України як 

транзитної держави. 

Для розвитку транспортних послуг держава має забезпечити країну 

необхідною мережею залізничних та автомобільних шляхів 

загальнодержавного й місцевого значення, аеропортами і портами, відповідною 

продукцією транспортного машинобудування. Відтак перспективним напрямом 

є будівництво внутрішніх автомобільних і залізничних магістралей та 

приєднання до транспортної мережі ЄС. 

У межах створення інституційних умов для амбітного інноваційного 

стрибка України є необхідною система заходів на основі запровадження 

інституту «молоде інноваційне підприємство», а саме: 

 забезпечення податкових канікул терміном на п’ять років для 

високотехнологічного малого бізнесу – молодих інноваційних підприємств за 

видами діяльності групи «стратегічні лідери», зокрема це: адитивне 

виробництво (3D-принтери), робототехніка, штучний інтелект, нанотехнології, 

біотехнології, Інтернет-речі, віртуальна реальність; відновлювані джерела 

енергії; автоматизовані системи управління; технології фінансового ринку; 

електронний уряд, криптовалюти; мобільні додатки, програмне забезпечення; 

он-лайн освіта; кіберзахист, електронні платежі, масштабована обробка даних, 

хмарні сервіси, Інтернет-боти; будування літаків, супутників, дронів; розумні 

будинки та будівлі тощо; 
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 розбудова мережі спільних партнерських венчурних фондів, 

державного фонду для інвестування лише у високотехнолоічні компанії – 

молоді інноваційні підприємства; 

 впровадження безвідсоткового кредитування для розвитку 

високотехнологічних стартапів та їх трансформації у молоді інноваційні 

підприємства; 

 створення державного акселератора задля організаційно-

інформаційної та фінансової підтримки відбору інноваційних ідей та їх 

трансформації у стартапи й молоді інноваційні підприємства; 

 скасування будь-яких комісій на переведення коштів стартапам, 

отриманих на краудфандингових платформах від іноземних інвесторів; 

узаконити і спростити діяльність міжнародних платіжних систем на кшталт 

PayPal; 

 розробити й реалізувати програму створення науково-виробничих 

кластерів на базі дослідницьких університетів у співпраці із венчурними 

інвесторами та великим бізнесом; 

 впровадження окремого виду робочих довготривалих віз і 

спрощеної процедури їх отримання для іноземних венчурних інвесторів і 

стартап-учасників інкубаційних програм національного та приватних 

інкубаторів й акселераторів тощо. 

Втілення парадигми збалансованого розвитку в україні має базуватися на 

впровадженні моделі «відкритих інновацій». 

Передбачається, що національна мережа об’єктів інноваційної 

інфраструктури має утворити мережі ІННОЛАБів (консорціумів співпраці 

дослідників і винахідників та суб’єктів господарювання), стартап-шкіл, центрів 

технологічного трансферу дослідницьких університетів, небанківських 

фінансово-кредитних фондів, страхових компаній, які спеціалізуються на 

страхуванні венчурних проектів, інститутів венчурного інвестування, центрів 

комерціалізації інтелектуальної власності, бізнес-інкубаторів тощо. 
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ІННОЛАБи та стартап-школи здійснюють розробку та презентації бізнес-

планів на платформі інноваційних проектів. Інноваційні проекти можуть бути 

профінансовані через небанківський фінансово-кредитний фонд або венчурні 

фонди. Для заохочення створення ІННОЛАБів може бути передбачено 

спеціальний режим оподаткування. 

З метою залучення заощаджень домогосподарств для неформального 

венчурного інвестування планується створення навчальних курсів 

інвестиційно-фінансової грамотності. Якщо підготовленіінноваційні пропозиції 

отримають підтримку на платформі інноваційних проектів, вони за фінансової 

підтримки небанківського фінансово-кредитного фонду (або венчурних 

фінансових установ) через центр комерціалізації інтелектуальної власності 

потрапляють до бізнес-інкубаторів, через які інноваційні продукти виводяться 

на ринок. 

Важливою умовою успішної модернізації національної економіки є 

прискорення темпу реформ, країна терміново потребує переходу від моделі 

короткострокового циклу до довгострокової парадигми розгортання 

збалансованого розвитку (від моделі короткострокової рівноваги до моделі 

довгострокового збалансування). 

Для цього необхідно застосувати класичні вбудовані механізми: 

 підвищення інвестиційної активності суб’єктів господарювання і 

збільшення капіталу (наприклад, капітальні інвестиції в будівництво нових 

заводів, інвестицій у розвиток транспортної інфраструктури та зв’язку тощо); 

 збільшення працездатного населення (зокрема через виважену 

міграційну політику, політику відтворення людських ресурсів, покращення 

системи охорони здоров’я); 

 підвищення продуктивності праці шляхом модернізації та 

впровадження інноваційних технологій, енергозбереження та переходу на нові 

види енергії; 

 технологічні інновації для підвищення продуктивності фізичного та 

людського капіталу; 



90 

 

 підвищення якості освіти, професійної підготовки, виробничої 

культури й етики; 

 перехід на нові види сировини та енергоносіїв. 

Перехід до нової структури національної економіки відбуватиметься 

двома шляхами: через модернізацію традиційних секторів та інфраструктури; 

через активний перехід і домінування високотехнологічних та наукоємних 

видів економічної діяльності. Перехід від моделі адаптації запозичених 

технологій до інноваційної моделі може бути прискорений на основі 

кластерного підходу з акцентом на інтеграцію споріднених видів діяльності, 

безперервне навчання малих і середніх компаній у мережах знань та інновацій, 

партнерство держави й бізнесу. 

 

3.2. Механізм фінансування державою інноваційного розвитку 

регіону: визначення пріоритетів та розподіл залучених ресурсів 

 

Активізація інноваційного розвитку розкриває перед економічною 

системою регіону суттєві можливості: підвищення конкурентоспроможності 

підприємств регіону; залучення коштів вітчизняних та зарубіжних інвесторів у 

галузі економіки регіону; посилення галузевої економічної інтеграції 

підприємств регіону з підприємствами інших регіонів і країн, створення 

стратегічних інноваційних структур; підготовка кваліфікованих спеціалістів з 

інноваційно-інвестиційної діяльності; поліпшення структури 

зовнішньоекономічної діяльності регіону; збільшення обсягів і розширення 

асортименту продукції, робіт і послуг. 

Державне регулювання інноваційних процесів у регіоні виконує такі 

функції [5]: 

 участь у розробленні та реалізації державних і регіональних 

програм розвитку підприємництва; 

 фінансова, матеріально-технічна, організаційно-методична 

підтримка суб’єктів господарювання; 



91 

 

 залучення вітчизняних та іноземних інвестицій і кредитів; 

 сприяння інноваційній діяльності підприємницьких структур; 

 стимулювання розроблення і виробництва нових видів продукції; 

 освоєння прогресивних технологій, патентів, ноу-хау; 

 участь у створенні ринкової інфраструктури, що забезпечує 

сприятливі умови суб’єктам господарювання. 

До недоліків чинного механізму регулювання інноваційних процесів на 

регіональному рівні належать: відсутність чітко сформульованої інноваційної 

політики держави; не визначені пріоритетні сфери розвитку виробництва; 

відсутність у більшості випадків конкретної організаційної структури для 

управління інноваціями на рівні підприємств та регіонів країни; реалізація 

цілей інноваційної політики держави не має необхідного та економічного 

забезпечення; не вирішені питання залучення додаткових інвестицій з метою 

модернізації на інноваційній основі експортоорієнтованих і 

структурноутворювальних підприємств у регіонах [34]. 

Багаторічні спостереження за фінансуванням наукових та науково-

технічних робіт розподіляються між регіонами України нерівномірно. 

Порівняльне оцінювання структури джерел асигнувань виявило докорінну 

зміну їх конфігурації. У післякризовий період частка державного фінансування 

скоротилася на 8,5% (до 40,2%). Натомість зросла частка іноземних замовників 

на 10% (до 26%), а частка вітчизняних замовників - скоротилася на 2% (до 24%) 

[6]. 

Основним завданням інноваційного менеджменту на регіональному рівні 

є вибір та використання найбільш оптимальних у конкретних економічних 

умовах інструментів управління інноваційними процесами з метою 

забезпечення раціонального використання наявних у регіоні ресурсів. 

Наявність регіональних стратегій інноваційного розвитку забезпечує його 

передбачуваність, а їх практична реалізація є основою для реального переходу на 

інноваційний шлях розвитку регіону і забезпечує формування адекватної 

потребам інноваційної моделі. Визначено типи формування регіональних 
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інноваційно-інвестиційних стратегій за етапами інноваційного процесу й 

запропоновано виділяти їх підтипи: розвитку сфери наукової та науково-

технічної діяльності; комерціалізації наукових розробок (регіональні механізми 

трансферу технологій); стратегії інноваційного розвитку господарської системи 

та її складових (імпортозаміщення, технологічного оновлення, стимулювання 

переходу на нові види виробництва); підтримки інноваційних процесів. 

Визначимо інноваційно-інвестиційні пріоритети реалізації Стратегії 

соціально-економічного розвитку Харківського регіону на перспективу, в 

основу якої покладено принципи комплексності та системності. Конкретизація 

стратегічних напрямів і пріоритетів інноваційно-інвестиційного розвитку 

Харківської області дала змогу визначити характер інноваційної моделі її 

розвитку (рис. 3.4) та розробити укрупнену схему її функціонування (рис. 3.5).  

Дослідження особливостей фінансування інноваційної діяльності та 

вплив на цей процес органів влади в цьому дослідженні проведено на прикладі 

Харківської області. Витрати на дослідження в інноваційній сфері по 

Харківській області в середньому за останні 10 років становлять 0,22% по 

відношенню до валового регіонального продукту.  

У зв’язку з обмеженістю коштів необхідно при відборі проектів на 

фінансування оцінювати такі показники, як відповідність інноваційної 

продукції світовому рівню; відповідність завданням структурної перебудови 

економіки регіону, створення нових робочих місць для працівників техніко-

інженерних спеціальностей високої кваліфікації.  
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Як в Україні, так і в Харківській області зокрема, спостерігається 

низька інноваційна активність - відсоток інноваційно активних підприємств 

щороку не перевищує 16%. У 2017 р. 83,9% промислових підприємств не 

реалізували жодного інноваційного проекту, не вбачаючи причин для їх 

упровадження (82,2% від загальної кількості промислових підприємств), 

рис. 3.6. 
 

 

 

 
 

Рис. 3.6 Частка інноваційно активних підприємств Харківської області і 

причини низької інноваційної активності  

 

Основними факторами, які стримують інноваційну активність 

підприємств України, є обмеження у фінансових ресурсах, недоліки 

законодавчої бази і економічні чинники, такі як ризики і термін окупності. До 

того ж більшість підприємств постійно перебувають у стані необхідності 

жорсткої оптимізації витрат і тому, передусім, заощаджують на розвитку, 

відкладаючи на невизначене майбутнє інноваційні проекти, видатки на 

НДДКР і технологічну модернізацію [36]. 

Вказані чинники вказали від 40 до 90% вітчизняних підприємств. 

Подібні фактори є вагомими і для зарубіжних компаній, але не більше 36 

респондентів зі 100 опитаних вказували на них як на суттєві (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Фактори, що стримують інноваційну діяльність,  

% опитаних підприємств  

Фактор 

Україна 

(Харківська 

область) 

Фактор США 
Інші 

країни 

Нестача власних коштів 
90 

Обмежене зовнішнє 

фінансування 
36 29 

Недостатня фінансова 

підтримка держави 
75 

Обмежений 

внутрішній бюджет 
26 25 

Великі витрати на 

нововведення 
61 

Брак часу на творчість, 

інновації 
26 24 

Недосконалість 

законодавчої бази 

52 

Відсутність 

довгострокового 

бюджету 

25 24 

Високий економічний 

ризик 
48 

Формування сильної 

дослідницької команди 
14 20 

Тривалий термін окупності 

нововведень 
42 

Обмеження на поїздки 

/ брак фінансування 
21 16 

Відсутність фінансових 

коштів у замовника 
34 

Пошук нових 

співробітників 
- 17 

Нестача інформації про 

нові технології 

25 

Нестача 

кваліфікованого 

персоналу 

- 16 

Відсутність попиту на 

продукцію 

24 

Пріоритизація 

науково- дослідної 

роботи 

15 - 

Нестача інформації про 

ринки збуту 
19 Упровадження 

наукових досліджень 
10 15 

Нестачакваліфікованогопер

соналу 
18 Конкуренція 14 - 

 

Спільними проблемами, з якими зіштовхується наукове співтовариство 

є фінансування і час. Близько 20% дослідників вважають проблемою зібрати 

команду дослідників та відмічають труднощі в пошуку нових працівників, 

брак кваліфікованих працівників. 

Фінансове забезпечення і стимулювання в інноваційній сфері має стати 

пріоритетним завданням економічної політики регіону. Питання, пов’язані із 

приходом інвестицій для фінансування інноваційної діяльності в регіон, 
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повинна взяти на себе регіональна влада. Багато проблем, з якими стикається 

інвестор, легше розв’язати «згори». Регіональна влада повинна підтримувати 

будь-які форми інвестування за таких умов: по-перше, якщо вони не 

суперечать чинному законодавству; по-друге, якщо вливання додаткового 

капіталу дозволить створити чи збільшити кількість робочих місць, 

збільшити надходження до бюджету та сприятиме вирішенню соціальних 

проблем. 

В умовах відсутності оборотних коштів, характерних для сучасного 

стану економіки регіонів, обмеженою є і можливість використання 

підприємствами позикових засобів яка у багатьох випадках не реалізована 

через наявність у них заборгованості і відсутність забезпечення кредиту. 

Інвестування державних коштів у розвиток інноваційної діяльності 

накладає особливу відповідальність на її суб’єктів. Разом з тим, мобілізація 

державних ресурсів, використання бюджетних механізмів є обмеженими. 

До переваг створення належних матеріальних, фінансових та 

організаційних умов органів місцевого самоврядування належать [12]: 

забезпечення бюджетної автономії та фінансової самостійності місцевих 

бюджетів (самостійне формування місцевих бюджетів (незалежне від 

термінів прийняття державного бюджету), самостійний вибір 

розпорядниками коштів місцевих бюджетів установи з обслуговування 

власних надходжень бюджетних установ (в органах казначейства чи 

банківських установах), скорочення термінів виконання платіжних доручень 

казначейською службою, спрощення процедури надання місцевих гарантій та 

здійснення запозичень від міжнародних фінансових організацій шляхом 

запровадження принципу «мовчазної згоди»); зміцнення податкової бази 

органів місцевого самоврядування (зміна механізму оподаткування 

нерухомості, запровадження акцизного податку (ставка 5%) з роздрібного 

продажу підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, 

нафтопродукти) - кошти зараховуються до місцевих бюджетів за місцем 

розміщення об’єктів, у яких провадиться діяльність, що підлягає 
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оподаткуванню, віднесення до категорії місцевих податків плати за землю та 

включення її до складу податку на нерухоме майно). 

Грошові кошти населення зовсім не працюють на розвиток економіки. 

Тому додатковим джерелом фінансування програм інноваційного розвитку 

можуть стати вклади населення у реалізацію визначеного інноваційного 

проекту [13]. 

Інвестиції в конкретне підприємство, відоме населенню регіону, є 

мотивом для відновлення довіри до банківських установ та можливістю 

залучення приватного капіталу до інвестиційних проектів під гарантії органів 

державного управління. 

Відповідно до Проекту Закону про внесення змін до Конституції 

України (щодо децентралізації влади), який прийнятий у першому читанні, 

територіальні громади можуть об’єднувати на договірних засадах об’єкти 

комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних 

проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних 

підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і 

служби. 

З метою концентрації засобів для активізації діяльності підприємств 

області в сфері інновацій пропонуємо розширити функції комунальних 

підприємств «Агентства регіонального розвитку обласних рад» (створених у 

областях в 2014 р.) та надати їм такі додаткові повноваження: забезпечення 

повного і своєчасного надходження коштів усіх передбачених прибуткових 

джерел; розподіл коштів відповідно до визначеної пріоритетності напрямів 

інноваційної діяльності; здійснення кредитних операцій, право виступати 

гарантом і розміщувати кошти на депозитах у банківських установах. 

Основна мета функціонування Агентства повинна полягати в 

забезпеченні кредитно- гарантійних операцій: інвестування і кредитування. 

Метою проведення цих операцій є вигода для всіх учасників - галузей 

економіки, інвесторів і регіону в цілому та забезпечення реалізації стратегії 

інноваційного розвитку.  
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Схема механізму фінансування інноваційної діяльності Агентством 

регіонального розвитку наведена на рис. 3.6.  

 

Рис. 3.6. Механізм фінансування інноваційної діяльності Агентством 

регіонального розвитку 

 

Облік надходження ресурсів вестиметься в автоматичному режимі для 

кожного суб’єкта, включеного до єдиної інформаційної бази даних. Їх 

витрачання здійснюватиметься з використанням системи електронних 

розрахунків і з постійним доступом до даних про їх використання за 

допомогою глобальної мережі Інтернет. Функціонування відбуватиметься в 

автоматичному режимі інформаційного простору, що унеможливить 

зловживання службовим становищем керівництва. 

Діяльність Агентства сприятиме мобілізації фінансових ресурсів із 
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позабюджетних джерел, їх ефективному використанню для здійснення 

підтримки галузей у сфері інноваційної діяльності. 

Розглянута  процедура розподілу фінансових ресурсів регіонального 

інноваційного фонду складається з таких етапів: 

 подання підприємствами проектів інноваційного розвитку до 

участі в конкурсі щодо надання фінансової підтримки. Підприємства і 

організації подають заявки, вказуючи обсяг необхідних фінансових ресурсів і 

обґрунтувавши ефективність своєї участі в програмі. Кожен суб’єкт 

повідомляє Агентство регіонального розвитку інформацію про очікуваний 

ефект та обсяг необхідних засобів; 

 оцінювання експертною радою відповідності наданих проектів 

напрямам інноваційного розвитку регіону. Пропонується визначити ієрархію 

науково-технологічних пріоритетів, яка має бути продовжена на галузевий та 

регіональний рівні; 

 визначення показника пріоритетності фінансування за критерієм, 

що враховує фактичний потенціал галузі економічної діяльності, яку 

пропонує проект. 

До критеріїв відбору інноваційних проектів доцільно віднести: 

 позитивний вплив проекту на умови життя та безпеку 

життєдіяльності людини, розвиток людського капіталу тощо; 

 підвищення економічної ефективності виробництва, 

ресурсозбереження; 

 досягнення світового технологічного рівня та рівня міжнародної 

конкурентоспроможності; 

 зміна ролі регіону в національній економічній системі, подолання 

депресивності територій; 

 розвиток системи комунікацій і трансферу технологій. 

Для активізації припливу засобів для фінансування інноваційної 

діяльності необхідно орієнтувати виробництво на потреби внутрішнього 

ринку; упроваджувати наукомісткі технології; здійснювати 
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імпортозаміщення; підвищувати конкурентоспроможність продукції тощо. 

Так, відповідно до проведеного аналізу, у Харківській області до 

пріоритетних галузей розвитку належать хімічне виробництво, виробництво 

машин та устаткування, електричне та оптичне обладнання, сільське 

господарство.  

Розробка політики фінансування інноваційної діяльності в регіонах має 

низку слабких сторін, що проявляються у зведенні регіональною владою 

цього процесу до рівня оперативних рішень та у відсутності всебічного 

урахування особливостей та конкурентних переваг територій, слабкій 

орієнтації на перспективний розвиток.  

Основними причинами зниження інноваційної активності вітчизняної 

економіки на національному та регіональному рівнях є: високий податковий і 

адміністративний тиск; нерозвиненість більшості ринкових інститутів - 

корпоративного сектору, ринку цінних паперів, ринку землі, ринку 

нерухомості; нестача оперативної інформації і внаслідок цього 

нерозвиненість зв'язків між суб'єктами ринку;низька конкурентоздатність 

багатьох українських товарів, що робить невигідними вкладення в їх випуск; 

ускладнення соціально-економічної ситуації в країні, політична 

нестабільність, мінливість нормативно-правової бази; девальвація 

національної валюти, підвищення фінансових ризиків. 

Запропонований механізм, що враховує ступінь інноваційності 

проекту, який отримує пільгове фінансування, дозволить уникнути 

безрезультатного та нецільового витрачання дефіцитних коштів та не 

допустити ситуації, коли суспільно необхідні або стратегічно важливі 

проекти регіону не реалізовуються тільки через відсутність інтересу до них з 

боку інвесторів. Тому, використовуючи наведену модель процесу управління 

фінансуванням інноваційним розвитком регіону, можна сподіватися на 

активізацію його інноваційної активності. А для здешевлення кредитних 

ресурсів для підприємств, що реалізують інноваційні проекти доцільно 

відшкодовувати відсотків інвесторам із бюджету регіону.  
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3.2. Напрями удосконалення державного регулювання 

інноваційного розвитку регіонів України 

 

Інтеграція України в Європейський економічний простір обумовлює 

необхідність підвищення її конкурентоздатності через реалізацію 

інноваційної моделі розвитку, яка дозволить збільшити обсяг наукомісткої 

продукції з високою додатковою вартістю. Адже сьогодні частка такої 

вітчизняної продукції становить біля 0,1 % на світовому ринку 

високотехнічної продукції, який оцінюється в 2,5-3,0 трлн. дол. США [74].  

Тому в сучасних умовах існує необхідність в удосконалення існуючого 

механізму державного регулювання інноваційного розвитку економіки 

України, в тому числі на регіональному рівні.  

Важливим завданням механізму державного регулювання 

інноваційного розвитку регіонів України є використання найбільш 

ефективних в конкретних економічних умовах інструментів регулювання 

інноваційних процесів і зосередження на них наявних суспільних ресурсів. 

Тобто, слід визначити важелі державного регулювання, які дозволять вийти 

на траєкторію інноваційного розвитку економіки з якнайменшими витратами 

суспільних ресурсів – праці, коштів і часу. 

Крім того існує потреба у формуванні суб'єктів інноваційного розвитку 

регіонів, що охоплюють всю різноманітність напрямів науки і техніки, видів 

науково-технологічної і інноваційної діяльності, стадій процесу створення і 

трансферту сучасних високопродуктивних технологій. Суб'єктами 

інноваційного розвитку економіки у вигляді структурованої мережі 

наукових, освітніх, технологічних і інноваційних організацій, які володіють 

розвинутою інфраструктурою, а їх стратегічні інтереси пов'язані із 

стратегічними інтересами України можуть бути інноваційні кластери.  

Адже сьогодні у світі найбільш динамічний економічний розвиток 

мають ті країни, де сформувалися інноваційні кластери - комплекси 

підприємств (промислових компаній, дослідницьких центрів, наукових 
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установ), органів державного управління, громадських організацій та ін. на 

базі територіальної концентрації мереж спеціалізованих постачальників. 

основних виробників і споживачів, пов’язаних технологічним ланцюжком. Ці 

комплекси виступають альтернативою відомому галузевому підходу. Високу 

конкурентоздатність і стабільне економічне зростання визначають фактори, 

які здатні стимулювати поширення нових технологій [56]. 

Враховуючи досвід розвинутих європейських країн [41] в Україні 

доцільно також трансформувати програми мобільності наукових кадрів і 

субсидування НДДКР в комплексні програми по стимулюванню співпраці 

між дослідницькими центрами, університетами, групами підприємств і 

компаніями, тобто в Україні як дієвий інструмент державного регулювання 

інноваційного розвитку економіки необхідно стимулювати створення 

інноваційних кластерів. Тобто якщо зараз підтримка інноваційної діяльності 

в країні пов'язана, перш за все, зі стимулюванням створення високих 

технологій, то в перспективі такий підхід необхідно замінювати кластерними 

стратегіями - створенням спеціалізованих мереж знань - інноваційних 

кластерів (рис. 3.7).  

Регіональний інноваційний кластер (ціллю створення якого є 

досягнення ефекту синергії), представляє собою географічну та цільову 

концентрацію взаємозалежних підприємств та організацій, які формують 

суміжні етапи створення та впровадження інновацій у галузях економіки, 

включає: ядро кластера (науково-дослідницькі центри, освітні установи 

(університети, бізнес-школи, бізнес-інкубатори), підприємства та компанії, 

венчурні компанії, патентні бюро) та інфраструктурну мережу, що 

формуються навколо ядра кластера (спеціалізовані постачальники, сервісні 

компанії, технологічні посередники, страхові компанії, торговельні асоціації, 

соціально-побутова і природоохоронна сфери, органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування тощо), і сприяє інноваційному розвитку 

регіонів країни та вирішенню соціальних та екологічних проблем 

територіальних громад.  
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Фінансування створення та розвитку регіональних інноваційних 

кластерів доцільно здійснювати на змішаній основі: власні кошти учасників 

кластера; кошти вітчизняних та закордонних інвесторів; кредити 

міжнародних організацій; державна фінансова підтримка; кошти місцевих 

бюджетів; пільгові кредити за рахунок частини коштів, передбачених у 

регіональних бюджетах на відповідний рік на реалізацію інноваційних 

проектів та передових технологій у галузях економіки. 

Інноваційні кластери сприятимуть досягненню цілей: 

– зниження витрат і підвищення ефективності виробництва за рахунок 

впровадження інновацій та ефекту синергії і спеціалізації; 

– підвищення конкурентоспроможності всіх учасників кластера за 

рахунок упровадження інновацій та передових технологій (створення й 

розвиток інноваційних кластерів сприятиме їх інвестиційно-інноваційній 

діяльності, упровадженню сучасних технологій виробництва тощо); 

– консолідоване лобіювання інтересів учасників кластера на різних 

рівнях державної влади (що вкрай необхідно в умовах, коли інноваційний 

розвиток економіки України гальмується); 

– соціально-економічний розвиток регіонів (на інноваційні основі), 

підвищення рівня життя населення та розбудова України, як держави 

добробуту; 

– підвищення рівня екологічної безпеки країни на основі впровадження 

інновацій, виконання Україною міжнародних зобов’язань у сфері охорони 

довкілля, забезпечення збалансованого і невичерпного природокористування. 

Необхідно трансформувати існуючі в Україні програми субсидування 

НДДКР в комплексні програми зі стимулювання співпраці між державою, 

дослідницькими центрами, університетами, групами підприємств і 

компаніями шляхом стимулювання створення в країні інноваційних 

кластерів.  

Тобто, якщо раніше стимулювання інновацій було пов'язано, перш за 

все, із стимулюванням високих технологій як таких, то в сучасних умовах 
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доцільно переходити на кластерні стратегії, які спрямовані на створення 

спеціалізованих мереж знань, де не тільки створюються, а й впроваджуються 

інновацій. 

Слід зазначити, що держава не тільки має сприяти створенню 

регіональних інноваційних кластерів, але і сама має стати активним 

учасником мережі.  

Для цього на законодавчому рівні необхідно чітко визначити поняття 

«регіонального інноваційного кластеру», механізм його створення та 

функціонування, що забезпечить надійне підґрунтя для реалізації кластерної 

стратегії інноваційного розвитку регіонів України. 

Також доцільно внести зміни до Податкового кодексу України, 

передбачивши звільнення підприємств, організацій, компаній, що реалізують 

інноваційні проекти в межах регіональних інноваційних кластерів від 

податку на прибуток, що був отриманий від виконання інноваційних 

проектів, за умови використання його виключно на фінансування подальшої 

інноваційної діяльності та НДДКР, причому не обовязково тільки в межах 

самого інноваційного кластера. 

Винятковою прерогативою держави є нормативно-правове 

регулювання інноваційних процесів та чітке законодавче закріплення статусу 

наукової і інноваційної діяльності, прав науковців і інноваторів, механізму 

формування та реалізації державної науково-технічної та інноваційної 

політики. Адже, хоча на перший погляд кількість нормативних актів щодо 

правового забезпечення інноваційної діяльності в Україні достатня, проте 

кількість не завжди переходить в якість, а саме: 

1) правове забезпечення не підкріплено фінансовими ресурсами, 

методиками, необхідною інформацією. Наприклад, науковці, конструктори, 

технологи і інші працівники інноваційного циклу в Україні отримують 

зарплату в десятки разів менше ніж працівники тих же професій в 

промислово розвинутих країнах; 

2) в існуючих нормативно-правових актах відсутній системний підхід. 
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Тому слід розробити систему нормативних актів інноваційної діяльності на 

основі розробки необхідних класифікацій, системи термінів і понять, 

побудови дерева нормативних актів і т.д. При цьому правові питання повинні 

бути унормовані з управлінськими, економічними, соціальними, 

екологічними, технічними і іншими питаннями. 

Слід зазначити, що в інноваційному законодавстві України є істотні 

прогалини, багато нормативно-правових актів вимагають доповнень, 

доопрацювань та уточнень. Наявні недоліки певною мірою знижують дієвість 

інноваційного законодавства і як наслідок – ефективність державного 

регулювання інноваційного розвитку регіонів. Усунення недоліків 

інноваційного законодавства мають зачіпати питання методичного, 

організаційного і морально-психологічного характеру і обумовлені змістом 

чинних нормативно-правових актів.  

Для усунення цих недоліків необхідна перш за все розробка і 

доопрацювання спеціальних законодавчих і нормативних актів в цій сфері, а 

саме: про інноваційну діяльність (в першу чергу, Закону «Про наукову та 

науково-технічну діяльність»; «Про страхування; про інтелектуальну 

власність»; «Про морально-психологічні форми і методи стимулювання 

інноваційної діяльності»). 

Необхідно прийняти спеціальний закон про інтелектуальну власність і 

нормативно-правовий акт (закон, указ, постанова) про морально-психологічні 

форми і методи стимулювання інноваційної діяльності. Перший важливий 

через необхідність розподілу прав на інтелектуальну власність між автором 

розробки, науковою організацією і державою, другий – через особливості і 

характер праці інноваторів, специфіку інноваційної діяльності, а саме: 

вдосконалення правового регулювання заходів заохочення працівників 

наукових, конструкторських і виробничих колективів за досягнення в 

інноваційній сфері, освоєння перспективних розробок, нормативно-правових 

актів, що визначають систему заробітної плати і преміювання.  

Разом з удосконаленням законодавчих норм на державному рівні 
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необхідно сформувати і підтримувати механізм, що забезпечує їх реальне 

функціонування.  

Так, практична реалізація прав інтелектуальної власності, захист від її 

несанкціонованого («піратського») використання вимагають створення 

спеціалізованих судових і арбітражних органів, що розглядають справи про 

інтелектуальну власність. Взагалі, доцільно удосконалити патентно-

ліцензійне законодавство, як основу правового захисту інтелектуальної 

власності, і на законодавчому рівні виробити дієві інструменти для 

господарського управління нею, об'єктивної оцінки і використання 

нематеріальних активів організацій і наукових установ. 

Крім того, державні органи мають сприяти розвитку ринку страхування 

на об'єкти інтелектуальної власності, який має бути направлений на 

зниження ризику непередбачуваних витрат, пов'язаних з реальним захистом 

інтересів власників інтелектуальної власності. В сучасних умовах ринок 

страхування об'єктів інтелектуальної власності в Україні практично не 

сформований: немає достатньої кількості детально розроблених схем 

страхування; ризики, які застраховано практично не пов'язані з сумами 

збитку, понесеного патентовласниками від несанкціонованого використання 

їх інтелектуальної власності. Тому для стимулювання розвитку страхування 

прав на об'єкти інтелектуальної власності повинні бути вироблені норми 

правового супроводу страхових випадків.  

Важливим елементом державної підтримки інноваційних процесів в 

економіці є формування регіональної інноваційної інфраструктури. Держава 

може створювати мережі центрів розповсюдження інновацій і 

консультаційних центрів, що надають ділові послуги інноваторам. Для 

реалізації цього завдання необхідно стимулювати розвиток технологічних 

посередників в інноваційній сфері (заохочення створення приватних 

адвокатських фірм, що працюють в цій сфері, патентних бюро, технологічних 

брокерів, що здійснюють пошук і підбір потенційних покупців і продавців 

ліцензій і т.п.).  
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На державному рівні доцільно сформувати об'єктивний і прозорий 

механізм вибору пріоритетів і селективної підтримки на їх основі конкретних 

наукових напрямів, програм, проектів, галузей науки і окремих наукових 

установ. Селективний виборчий підхід має стати основним інструментом 

стратегічного планування розвитку інноваційної сфери країни.  

В умовах жорсткого обмеження фінансових ресурсів, які має в своєму 

розпорядженні держава для розвитку інноваційного потенціалу економіки, 

важливим завданням стає концентрація їх на обмеженій кількості 

пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки та галузей економіки. При 

цьому фінансовий механізм державного регулювання має гармонійно 

поєднувати бюджетні і комерційні джерела, сприяти створенню 

сприятливого інноваційного клімату, передбачати створення нових 

державних фінансових структур інноваційного спрямування.  

Потребує удосконалення державний податковий механізм в контексті 

його перетворення із суто фіскального інструменту на ефективний засіб 

стимулювання інноваційного розвитку регіонів України, а саме: дерегуляція 

та спрощення податкових процедур (в т.ч. з відшкодування ПДВ) для 

підприємств, що виробляють інноваційну продукцію; зменшення бази 

оподаткування на величину понесених інноваційних витрат для підприємств, 

що впроваджують інновації; введення прискореної амортизації основних 

фондів для підприємств, що реалізують інноваційні проекти. 

Доцільним є також запровадження: податкових стимулів для сприяння 

розвитку IT-галузі та сфери НДДКР; податкових пільг для підприємств – 

учасників інноваційних кластерів; «податкових канікул» для новостворених 

науково-дослідних, освітніх та інноваційних підприємств; податкового 

кредиту щодо сплати податку на прибуток, отриманого від реалізації 

інноваційної продукції; звільнення підприємств від сплати ввізного мита та 

ПДВ при ввезенні обладнання, яке в Україні не виробляються, але необхідне 

для реалізації інноваційних проектів. 

Ці пропозиції доцільно законодавчо оформити шляхом внесення змін 
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до відповідних розділів Податкового кодексу, спрямованих на забезпечення 

стимулювання інноваційного розвитку регіонів та надання суб’єктам 

господарювання, що здійснюють інноваційну діяльність, вищенаведених 

пільг та стимулів. 

Крім того, законодавчі ініціативи мають втілюватися в наступній 

послідовності: 

 розробка та ухвалення державної стратегії інноваційного 

розвитку регіонів, а також ухвалення на її основі концепції реформування 

інноваційного законодавства;  

 ухвалення нової редакції закону «Про інноваційну діяльність», 

який має врахувати недоліки та прорахунки існуючої редакції документу в 

частині розвитку регіонів;  

 прийняття спеціального закону «Про венчурний бізнес», який є 

важливою складовою інноваційного розвитку регіонів України.  

Пріоритетним завданням держави щодо інноваційного розвитку 

економіки є формування кадрової політики в науково-технічній сфері, яка 

має полягати в збереженні талановитої та креативної частини наукових 

кадрів, задоволенні кадрових потреб фундаментальної науки і наукових 

комплексів високотехнологічних галузей промисловості на основі залучення 

і закріплення молодих науковців і фахівців, скорочення їх відтоку в інші 

сфери та від'їзду за кордон, у першу чергу науковців, IT-спеціалістів тощо. 

Тому необхідно на державному рівні забезпечити збільшення 

державного замовлення на навчання фахівців для ІТ-галузі у вищих 

навчальних закладах країни (з урахуванням вищезазначених регіональних 

особливостей). Крім того, основні заходи щодо залучення і закріпленню 

молоді в науці в сучасних умовах мають бути пов'язані зі створенням 

привабливих умов для роботи, творчого і соціального зростання (збільшення 

заробітної плати, забезпечення житлом, поліпшення соціальної захищеності). 

Крім того, необхідно впроваджувати інформаційно-комунікаційні 

технології у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 
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закладів шляхом: комп'ютеризації навчального процесу та підвищення 

комп’ютерної грамотності учнів; розвитку дистанційної освіти (Iнтернет-

освіти) та впровадження онлайн технологій навчання; розв'язання проблем 

кадрового та матеріально-технічного забезпечення інформаційно-

комунікаційного розвитку середньої освіти; державної підтримки та ранньої 

профорієнтації обдарованих учнів – засновників IT-стартапів, а також 

підвищення IT-кваліфікації вчителів (лекції, тренінги, практичні заняття) із 

залученням провідних учених вищих навчальних закладів і науково-

дослідницьких центрів, як українських, так і іноземних (в тому числі через 

систему Малої академії наук України). 

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, як на 

внутрішньому, так і зовнішньому ринках, забезпечення сталого економічного 

зростання в довгостроковій перспективі потребують активізації дій держави 

шляхом удосконалення державного регулювання інноваційного розвитку 

регіонів України, основними напрямками якого є [27]: 

 підтримка створення інноваційно орієнтованих об'єднань на базі 

провідних освітніх закладів, наукових і фінансових установ, підприємств і 

формуванням на цій основі стійких інноваційних кластерів; 

 сприяння залучення іноземних інвестицій у високотехнологічний 

сектор економіки для забезпечення фінансування створення та впровадження 

інновацій у реальний сектор економіки; 

 запровадження механізму страхування ризиків, пов'язаних з 

реалізацією інноваційних проектів, який позитивно впливатиме на 

інвестування цих проектів; 

 підтримка підприємств промисловості та інших галузей, які 

здійснюють свою діяльність у високотехнологічній сфері в проведенні 

зарубіжних презентацій, виставок, круглих столів з метою просування їх 

продукції на міжнародні ринки; 

 здійснення моніторингу попиту на високотехнологічну 

продукцію, надання інформаційно-консультативної, правової допомоги і 
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пошук потенційних партнерів для укладання договорів щодо їх реалізації; 

 запровадження механізму пільгового кредитування підприємств, 

які виробляють інноваційну продукцію; 

 створення цілісної регіональної інноваційної системи, яка має 

включати спеціалізовані технопарки, технополіси, бізнес-інкубатори, 

інжинірингові центри, венчурні компанії, інноваційні кластери тощо; 

 удосконалення механізму правового захисту інтелектуальної 

власності та страхування інноваційної діяльності. 

Держава має виступати в ролі посередника в організації ефективної 

взаємодії різних секторів науки (академічного, галузевого, вузівського і 

заводського); стимулювати коопераційні зв’язки в сфері інноваційних 

розробок між промисловими підприємствами і вищими учбовими закладами 

(університетами, академіями, інститутами); стимулювати кооперацію 

промислових підприємств (фірм, корпорацій) в інновацій сфері.  

Державне регулювання інноваційного розвитку регіонів має бути 

націлено, з одного боку, на стимулювання інноваційних процесів, а з іншого 

– на створення сприятливого «інноваційного клімату», тобто забезпечення 

сприятливих економічних, правових, організаційних, психологічних та інших 

умов для виникнення, генерації, освоєння і комерціалізації науково-

технічних розробок та інновацій.  

Таким чином, для переходу від сировинної економіки до інноваційної в 

Україні необхідно створити цілісну регіональну інноваційну систему з 

розвинутою інфраструктурою, цивілізованим ринком технологій та правовою 

охороною результатів інтелектуальної праці. Тому тільки удосконалення 

механізму державного регулювання інноваційної діяльності, створення, 

розвиток і впровадження інноваційних інститутів, які в сучасних умовах не 

представлені в Україні, збільшення обсягів фінансування і формування 

адекватних механізмів ефективності інноваційного відтворення економіки 

дозволять створити умови відмінні від сучасних і сприяти інноваційному 

розвитку регіонів України.  
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ВИСНОВКИ 

 

У магістерській роботі обґрунтувано теоретичні положення та 

розроблено практичні рекомендації щодо напрямів удосконалення 

державного регулювання інноваційного розвитку регіонів України, що дало 

змогу сформулювати такі висновки. 

1. Визначено, що державне регулювання інноваційного розвитку 

регіону відображає вплив держави (суб’єкта регулювання) на об’єкти 

регулювання через систему заходів та інструментів нормативно-правового, 

фінансово-економічного, організаційно-адміністративного, мотиваційно-

інформаційного характеру з метою створення належних умов для формування 

регіональної інноваційної системи, упровадження інноваційної моделі 

розвитку регіонів та підвищення добробуту територіальних громад.  

2. Встановлено, що в розвинутих країнах ключову роль у забезпеченні й 

стимулюванні інноваційного розвитку регіонів відіграє держава, яка в 

контексті формування єдиної регіональної інноваційної системи встановлює 

стратегічні цілі й завдання та забезпечує необхідну нормативно-правову й 

фінансово-економічну підтримку шляхом: прямого бюджетного фінансування 

на основі грантів, контрактів (держзамовлення), пільгових позик; непрямого 

стимулювання за рахунок відмови держави від частини податкових 

надходжень у формі податку на доходи (прибуток) приватних підприємств в 

обмін на інвестування у сферу НДДКР за визначеними пріоритетами; 

заохочення ризикових капіталовкладень в інноваційні проекти шляхом 

державного страхуванням; забезпечення рівноправної участі науки, 

промисловості й бізнесу в реалізації регіональної інноваційної політики. 

3. Нормативно-правове забезпечення інноваційного розвитку України 

та її регіонів потребує приведення нормативно-правової бази формування та 

реалізації державної політики регіонального розвитку у відповідність із 

пріоритетними напрямами науково-технічного розвитку країни та її регіонів 

та вимагає створення системи моніторингу інноваційного розвитку та її 
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нормативно - правового забезпечення як на державному, так і на 

регіональному рівнях. 

4. Враховуючи досвід розвинутих країн в Україні доцільно 

трансформувати програми мобільності наукових кадрів і субсидування 

науково-дослідної сфери в комплексні програми зі стимулювання співпраці 

між дослідницькими центрами, університетами, групами підприємств і 

компаніями, тобто в Україні як дієвий механізм державного регулювання 

інноваційного розвитку регіонів необхідно стимулювати створення 

інноваційних кластерів. Якщо зараз підтримка інноваційної діяльності в 

країні пов'язана, перш за все, зі стимулюванням створення інноваційної 

продукції, то в перспективі такий підхід необхідно трансформувати в 

кластерні стратегії - створення регіональних інноваційних кластерів. 

5. Обґрунтовано напрями вдосконалення механізму державного 

регулювання інноваційного розвитку економіки шляхом: запровадження 

податкових стимулів для сприяння розвитку IT-галузі та сфери НДДКР і 

податкових пільг для підприємств – учасників регіональних інноваційних 

мереж та виробників інноваційної продукції; надання державних грантів під 

конкретні інноваційні проекти; запровадження державно-приватного 

партнерства як форми розвитку інноваційної сфери в регіонах; стимулювання 

участі інвесторів у фінансуванні інноваційної діяльності; збільшення 

бюджетного фінансування підготовки спеціалістів для інноваційної сфери 

(менеджерів, економістів, юристів, маркетологів, фінансистів).  

6. Окреслено шляхи трансформації державного регулювання 

інноваційного розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів, 

що полягають у необхідності: створення й розвитку регіональної інноваційної 

системи з подальшою її інтеграцією в європейську інноваційну систему; 

розвитку системи державного статистичного спостереження в науково-

технічній та інноваційній сферах з використанням показників, стандартів і 

методик, що використовуються в країнах ОЕСР; розвитку міжнародного 

співробітництва та кооперації в науковій і науково-технологічній сферах.  
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