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ВСТУП 
 

Актуальність теми. Роль держави у вирішенні проблем, що постійно 

виникають і пов’язані з інноваційним розвитком країни, є визначальною і 

полягає насамперед у формуванні ефективної інноваційної, науково-

промислової політики, у правильному визначенні її пріоритетів, стратегії та 

управлінських дій для реалізації, які мають бути сконцентровані на 

розвитку інноваційного потенціалу, технологічному оновленні 

виробництва,  розвитку  знань, підвищенні кваліфікації персоналу, 

задоволенні потреб ринку у високотехнологічній продукції. 

Очевидним і зрозумілим є те, що вирішення проблем активізації 

інноваційної діяльності підприємств – головна запорука здійснення 

успішних ринкових реформ. Крім того, досвід розвинутих країн свідчить, 

що вихід з економічної кризи неможливий без активізації інноваційної 

діяльності. 

Вплив інноваційного чинника на виробництво сьогодні є 

радикальним і комплексним. Надзвичайно велика вигода провідних фірм 

від інноваційної діяльності обумовлена тим, що вони під гаслом експорту 

новітніх технологій насправді передають тільки не дуже ефективні та 

застарілі технології. Справді, інновації, а значить і наука, що їх продукує, 

сьогодні набагато менш доступні, ніж найцінніші природні ресурси. 

Причиною є те, що ними володіють лише високорозвинуті країни, що дає 

змогу їм, по суті, утримувати монопольне становище і, таким чином, 

привласнювати надприбуток. Варто наголосити, що саме володіння 

інноваціями, котрі є стимуляторами розвитку підприємства, забезпечує 

перемогу у конкурентній боротьбі. 

Теоретичні та практичні основи державного регулювання 

інноваційного розвитку національної економіки стали підвалиною 

досліджень  у прошлому сторіччі у період прискорення розвитку науково-

технічного  прогресу. Подальше вивчення проблем інноваційної діяльності, 

започатковане Й. Шумпетером, здійснювали Дж. Брайт та його 
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послідовники. Нині ця проблема вилилася у “бурхливий  потік досліджень” 

таких   вчених,  як   В. Александрова,  А. Амоша, Ю. Бажал,  П. Бєлєнький, 

А. Бодюк, А. Власова,  Л. Водачек, О. Водачкова, В. Геєць, Н. Гончарова, 

М. Долішній,  Р. Іванух,   С. Ільєнкова,   Н. Краснокутська, Л. Колобова, О. 

Кузьмін,  О. Лапко,  А. Кутейников,  Д. Львов,   Б. Патон, С.  Покропивний,  

П. Перерва,  Я. Плоткін,  А. Перлакі,  А. Пригожин, А. Савченко,  Б. Санто,  

Б. Твісс, Ф. Котлєр,  Й. Шумпетер та інші. 

Методологічні та практичні засади інноваційної діяльності 

промислових підприємств в умовах перехідного періоду потребують 

детального опрацювання, оскільки зарубіжний досвід у цій сфері не може 

бути адаптований в Україні без урахування особливостей розвитку 

вітчизняної економіки. 

Сьогодні інновації стають ключовим чинником розвитку для 

більшості підприємств. Характерною є зростаюча кількість наукових праць, 

де досліджується інноваційна діяльність. У більшості з них акцент робиться 

не на ціновому механізмі конкуренції, а на інноваційних процесах, 

пов’язаних з поліпшенням всього виробничо-господарського потенціалу 

підприємства. Ось чому вітчизняні вчені намагаються обґрунтувати 

національні інноваційні пріоритети, знайти дійові механізми залучення й 

ефективного використання інновацій. Однак масштаби та рівень наукової 

розробки зазначених проблем залишаються недостатніми. 

Так, на наш погляд, недостатньо опрацьовані вітчизняними вченими 

питання економічної оцінки інноваційних процесів, що може призвести до 

впровадження у виробництво заздалегідь неефективних інноваційних 

проектів. 

Метою магістерської роботи є обґрунтування теоретичних засад та 

практичних пропозиції з формування державної політики щодо забезпечення 

інноваційного розвитку економіки в Україні. 

Мета дослідження зумовила  постановку і розв’язання таких  завдань: 

- розглянути теоретичні основи державної політики щодо 
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забезпечення інноваційного розвитку економіки на основі аналізу наукових 

праць українських і зарубіжних учених;  

- дослідити правові основи державної політики щодо забезпечення 

інноваційного розвитку економіки; 

- охарактеризувати сучасний стан державної політики щодо 

забезпечення інноваційного розвитку економіки України; 

- визначити особливості та тенденції розвитку державної політики 

щодо забезпечення інноваційного розвитку економіки в Україні; 

- систематизувати механізми державної політики щодо забезпечення 

інноваційного розвитку економіки;  

- обґрунтувати напрями підвищення ефективності реалізації 

комплексної державної політики щодо інноваційного розвитку економіки; 

- визначити основні напрями удосконалення  механізмів  

регулювання інноваційним розвитком економіки.  

Об’єктом дослідження є державне регулювання  забезпечення 

інноваційного розвитку економіки в Україні. 

Предметом дослідження є механізми державного регулювання  

продовольчої безпеки в Україні. 

Наукова новизна. Найбільш суттєві результати дослідження, що 

мають ознаки наукової новизни полягають в наступному: 

дістали подальшого розвитку: 

- понятійно-категоріальний апарат теорії державного управління 

шляхом уточнення змісту поняття: «механізм державного регулювання 

інноваційного розвитку економіки» як комплекс соціально-економічних та 

інституційно-правових заходів, спрямованих на підтримку розвитку 

інноваційної діяльності; регулювання інноваційного розвитку економіки; 

забезпечення якості та безпеки інноваційної діяльності;  

- систематизація механізмів забезпечення інноваційного розвитку 

економіки з урахуванням позитивного світового досвіду, які основані на 

високому рівні державного регулювання щодо забезпечення інноваційного 
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розвитку економіки, що дозволило виділити основні його напрями серед 

яких пріоритетне значення мають підвищення економічної та фізичної 

доступності інвестицій. 

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу 

дослідження складають теорія державного управління, економічна теорія, 

праці вітчизняних та зарубіжних вчених, що охоплюють питання щодо 

формування механізмів державного регулювання  інноваційного розвитку 

економіки в Україні. Для досягнення поставленої мети в роботі використано 

методи: абстрактно-логічний – при постановці мети і завдань дослідження; 

аналітико-монографічний – при вивченні літературних джерел, 

законодавчих чи інших нормативно-правових актів та практики формування 

механізмів державного регулювання інноваційного розвитку економіки; 

логіко-історичний – для вивчення теоретичних основ забезпечення 

інноваційного розвитку економіки, еволюції поняття та  підходів щодо 

виміру інноваційного розвитку економіки; метод систематизації – при 

систематизації механізмів забезпечення інноваційного розвитку економіки в 

країнах з розвиненою економікою; статистико-економічний – збір, обробка 

статистичних даних, дослідження статистичних даних щодо забезпечення 

інноваційного розвитку економіки, табличне та графічне подання отриманих 

результатів; методи аналізу і синтезу – для розробки напрямів 

удосконалення механізмів державного регулювання  інноваційного розвитку 

економіки в Україні. 

У першому розділі розглянуто теоретичко-методологічні засади 

державного управління інноваційним розвитком економіки; узагальнено 

методи і засоби державного управління інноваційним розвитком економіки. 

У другому розділі здійснено аналіз факторів державного впливу на 

інноваційний розвиток економіки в Україні; узагальнено зарубіжний досвід 

Аналіз факторів державного впливу на інноваційний розвиток економіки в 

Україні, з’ясовано проблеми та протиріччя державного управління 

інноваційним розвитком економіки. 
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У третьому розділі обґрунтувано напрями удосконалення механізмів  

регулювання інноваційним розвитком економіки шляхи підвищення 

ефективності реалізації комплексної державної політики щодо 

інноваційного розвитку економіки та визначено потенціал інноваційного 

розвитку економіки з умовах  європейської інтеграції України. 

Інформаційною базою дисертаційного дослідження стали закони 

України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, 

монографічні дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, статистичні та 

аналітичні дані Державного комітету статистики України, періодичні та 

інформаційні видання, ресурси мережі Інтернет. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

обґрунтовані положення та рекомендації є підґрунтям для розв’язання 

теоретичних і практичних проблем державного управління інноваційним 

розвитком економіки в умовах  європейської інтеграції України. 

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 

практичній діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування 

для подальшого удосконалення механізмів державного управління 

інноваційним розвитком економіки в Україні. 

Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ІНОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ 

 

1.1 .Суть та основні тенденції розвитку інноваційної діяльності і її 
значення для забезпечення економічного зростання національної 
економіки 
 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства, коли більшість проблем 

вирішують на базі швидкої розробки та використання у виробництві нових 

технологічних і організаційних ідей, нової техніки або інакше – інновацій. 

Проблема забезпечення ефективного функціонування підприємств набуває 

особливого значення для України, тому що національна економіка проходить 

період відродження ринкових відносин, що насамперед вимагає активізації 

інноваційної діяльності. Такого висновку дійшли перші дослідники цього 

феномену в другій половині ХХ ст. Так, ще в 1957 р. у праці “Технологічні 

зміни та функція сукупного виробництва” Роберт Соллоу, узагальнивши 

досвід розвитку промисловості, зауважив, що саме активна інноваційна 

діяльність підприємств різних форм власності дедалі більше визначає темпи 

їх економічного зростання. За його підрахунками, валовий національний 

продукт США в період з 1909 по 1949 рр. збільшився на 87,5% за рахунок 

“технологічних змін”, тобто інновацій [8]. Звичайно, це дало змогу багатьом 

вченим-дослідникам взятися за вивчення питань, пов’язаних з інноваційною 

діяльністю. Досліджуючи проблеми інноваційної діяльності, перш за все 

необхідно приділити увагу власне поняттям “інновація” та “інноваційний 

процес” [11].  

Термін “інновація” (з англ. – innovation) означає нове науково- 

технічне досягнення, нововведення як результат впровадження новизни, 

але  в  ХІХ  ст.  його  використовували  культурологи  і  воно  означало 

“впровадження деяких елементів однієї культури в іншу” [13].  

Узагальнивши теоретичні дослідження, розпочаті українським 
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вченим-економістом світового рівня Михайлом Туган-Барановським, 

австрійський вчений Йозеф Шумпетер на початку ХХ ст. вперше ввів у 

науці терміни “інновація” та “інноваційний процес”. У праці “Теорія 

економічного розвитку” (1911 р.) Й. Шумпетер визначає п’ять типів нових 

комбінацій змін або інновацій [106]: 

- виробництво нового продукту чи відомого продукту в новій якості; 

- впровадження нового методу виробництва; 

- освоєння нового ринку збуту; 

- залучення для виробничого процесу нових джерел сировини; 

- проведення реорганізації (уведення нових організаційних форм) 

[70].  

Таким чином, предметом цих змін можуть бути: продукти, 

технологічні процеси, сировина, організація виробництва та нові ринки 

збуту. Згодом вчений публікує нову працю “Ділові цикли”, де робить 

висновок, що “інновація означає зсув (зміщення) кривої граничної 

продуктивності”  Характерно, що в майбутніх наукових дослідженнях 

основою будь-яких міркувань щодо поняття “інновація” стало саме це – 

класичне визначення, запропоноване Й. Шумпетером [106]. 

Досліджуючи варіацію основних понять інноваційної діяльності, 

розуміємо, що вживання терміна “інновація” є дуже багатогранним: від 

надміру узагальнених (широких) варіантів до специфічних (звужених), що 

здебільшого належать до технічних нововведень. Варто зазначити, що при 

ширшому підході до аналізу визначення цього терміна стає менш чітким. 

Узагальнивши, доходимо висновку, що існують два основні підходи щодо 

тлумачення цього терміна. Крім цього, ряд вчених розглядає інновацію саме 

як процес упровадження нових виробів, технологій, методів організації 

виробництва і праці та методів управління. Інші передбачають дослідження 

інновації як продукту – результату процесів упровадження нової техніки, 

технології, нового методу. 

Трактування інновації Й. Шумпетером як змін  з  метою 

впровадження і використання нових видів споживчих товарів, нових 
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виробничих і транспортних засобів, ринків і форм організації у 

промисловості [106] є прикладом першого підходу. Цієї точки зору 

дотримується і вчений М. Хучек, який трактує інновації як “зміни в  техніці, 

технології, організації, екології, економіці, а також соціальному житті 

підприємства”. Ще одним підтвердженням даного погляду є визначення 

Кантера: інновація – “це процес втілення у життя будь-якої нової ідеї, що 

пропонує вирішення якоїсь проблеми”. Новаторськими серед інших є ідеї, 

спрямовані на реорганізацію виробництва та зниження його собівартості, 

комплексний збір складно-технічної продукції. Новаторство – це задум, 

прийняття і втілення у життя нових ідей, процесів, продукції і послуг [102].  

Ряд польських вчених також притримується першого підходу у 

визначенні поняття “інновації”. Вони вважають їх відкриттями, що 

з’явилися у результаті винахідливості людей і ведуть до прогресивних змін. 

Такі вчені, як Б. Твіс, Ф. Котлєр і А. Харман вважають, що інновацією є 

будь-яка нова цінність [94, 63].  

Позиція вченого Г. Залтмана і співавторів його публікації, які 

визначають інновації як “…будь-яку ідею, спосіб дій чи матеріальний 

продукт, що вважається новинкою з точки зору компонентів, котрі 

відіграють чималу роль у тій системі, де це нововведення впроваджується”, 

засвідчує їх приналежність до першої групи вчених, бо вони трактують 

інновації відповідно до широкої точки зору [112].  

Прикладом цього ж підходу є визначення Керівництва Фраскаті, де 

інновацію розглядають також з широкого підходу, тобто нею може бути 

новий чи вдосконалений продукт, процес чи зміни в соціальній сфері [113]. 

Слід зазначити, що даний підхід щодо інновацій характерний більшості 

зарубіжних авторів. Так, Х. Барнет розуміє інновацію як будь-яку якісно 

нову ідею. На думку В. Томпсона, інновації – це нові ідеї, процеси, 

продукти та послуги [63].  

Згідно з трактуванням, поданим в економічній енциклопедії, інновація 

– це “ новий підхід до конструювання, виробництва, збуту товарів, завдяки 
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чому інноватор та його компанія здобувають переваги над конкурентами” 

[31, с. 656].  Проте, на нашу думку, вдалішим є визначення інновації згідно з 

міжнародними стандартами, де її визначають як кінцевий результат 

інноваційної діяльності, відображений у вигляді нових чи вдосконалених 

продуктів, впроваджених на ринку, нового чи вдосконаленого 

технологічного процесу, що використовується у практичній діяльності, або 

нового підходу до соціальних послуг [6].  

Як було зазначено вище, часто в науковій літературі розуміння 

інновації пов’язується з промисловим виробництвом і зводиться до 

вирішення технічних проблем через упровадження нової техніки й 

технології. Серед  науковців  такого підходу слід назвати   Р. Джонстона, Д. 

Дессена, Д. Аллі [63] та словацьких вчених Л. Водачека, О. Водачекову, 

адже в їхньому розумінні інновація означає “цільові зміни у функціонуванні 

підприємства як системи” [20].  

У деяких випадках при визначенні поняття “інновація” мова йде лише 

про продуктові інновації, що полягають у пошуку альтернативних шляхів 

використання існуючого продукту. 

 Вдало поєднав ці думки польський вчений Ян Мужейль,  який 

називає інноваціями “промислове застосування нових технологій” та 

пов’язує їх додатково ще з продуктовими змінами, тобто це є  процес усього 

вищепереліченого  [31, с.657].  

Деякі вчені пов’язують поняття інновацій з “управлінськими 

зусиллями, щоб розробити нові продукти, послуги чи способи використання 

для існуючих продуктів і послуг” [28].  

Вдало доповнює їх думку польський вчений Е. Бирський, який 

ототожнює інновації з промисловим виробництвом, пов’язуючи його, крім 

техніки і технології, з появою нових виробів. Словацький вчений Ф. 

Валєнта у праці “Творча активність – інновації – ефект” подає таке 

визначення: “інновації – це зміни в першопочатковій структурі виробничого 

організму, тобто перехід його внутрішньої структури до нового стану” [99].  

В. Мединський під інноваціями розуміє “зміни в методах виробництва 
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і продуктах, що базуються на нових чи не використовуваних до цього 

моменту знаннях” [73].  

Ряд угорських вчених розглядає інновації як “такий суспільний 

техніко-економічний процес, котрий через практичне використання ідей і 

винаходів приводить до створення кращих за своїми властивостями виробів, 

технологій”. Такий підхід до розуміння інновацій зумовлений ширшими 

можливостями використання вивчених змін  у техніці (ніж соціально-

економічних змін), визначенням їх економічної ефективності та значним 

впливом технічних змін на підприємство. 

На противагу такому підходу щодо тлумачення інновацій П. Друкер 

стверджує, що інновація – це насамперед економічне чи соціальне поняття. 

Крім цього, на думку вченого, соціальні інновації є складнішими в 

застосуванні, ніж технічні, адже “технології можна імпортувати за 

низькими цінами і при мінімальному культурному ризику. Проте для того, 

щоб успішно розвивались інститути, вони мають бути міцно укорінені в 

культурі” [28].  

Дуже вдало економічний аспект явища інновації трактує Є. А. Уткін, 

який вказує, що з економічної точки зору “інновація (нововведення) – це 

об’єкт, впроваджений у виробництво в результаті використання науково- 

технічних та інших досягнень (винаходів), котрі якісно відрізняються від 

існуючих аналогів”, тобто характеризуються новими споживчими  якостями 

[97].  

Не можна не погодитися також з таким вченим, як А. Перлакі, який 

вважає, що інновація є одним з можливих інструментів підприємства для 

задоволення нової чи ліпшого задоволення уже існуючої суспільної 

потреби. Проте дане тлумачення не є повним, адже інновація виникає не 

тільки тоді, коли у ній з’являється  потреба.  Джерелом інновацій можуть 

бути також “нові знання” [76].  Як засвідчують дослідження відомого 

економіста Уттербека, частка перших переважає, досягаючи межі близько 

75%, і лише у 25% інновацій причиною появи є відкриття, що ведуть до 
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прогресивних змін і є наслідком кмітливості  людей.  Характерно, що саме 

ці інновації суттєво впливають на суспільство. Згідно з дослідженнями 

вченого Менша такі інновації виникають циклічно (приблизно через 50 

років). До подібних інновацій належать телебачення, антибіотики, 

радіолокація, атомна енергія. Останній цикл інновацій відбувся ще в 1935 – 

1950 рр., тому очікують, що суспільство підходить до наступного циклу 

[24].  

Відповідно до наших міркувань інновація – це результат інноваційної 

діяльності, відображений у вигляді наукових, технічних, організаційних чи 

соціально-економічних новинок, котрий може бути отриманий на будь-

якому етапі інноваційного процесу. 

Очевидним є те, що інновації пов’язані з реалізацією інноваційних 

процесів. Терміни “інновація” та “інноваційний процес” близькі, але не 

ідентичні то слід погодитися, що “інноваційний процес пов’язаний зі 

створенням, освоєнням і поширенням інновацій”. Необхідно погодитися 

також з думкою вчених Н. Кінга, що це  –  “єдиний свого роду процес, який 

поєднує науку, техніку, економіку, підприємництво  та  управління  у  

єдине  ціле”  для  одержання  суттєвих ефектів і ліпшого задоволення 

суспільних потреб. Ряд вчених визначає інноваційний процес “як 

систематичний розвиток і практичне відпрацювання нових ідей”  [115].  

Згідно з нашими міркуваннями інноваційний процес – це сукупність 

комплексних, постійно здійснюваних у просторі та часі, прогресивних, 

науково-технічних, організаційних і соціально-економічних змін, що ведуть 

до підвищення ефективності суспільного виробництва та вирішення 

соціальних проблем (екологія, умови праці). В економічній літературі ці 

зміни на рівні підприємств називають процесами впровадження “нової 

техніки”. Під поняттям “нова техніка” розуміють як вперше реалізовані в 

продукції результати наукових досліджень і прикладних розробок, що 

вміщують винаходи та інші науково-технічні досягнення, так і нові або 

вдосконалені технологічні процеси, методи організації виробництва і  праці, 



16 

 

нові методи управління, знаряддя та предмети праці, котрі при їх 

використанні на всіх рівнях управління забезпечують підвищення 

ефективності виробництва або вирішення соціальних та інших завдань його 

розвитку. Викладене дає змогу зробити висновок, що результатом 

здійснення інноваційних процесів є новинки в техніці, організації діяльності 

та управлінні процесами виробництва і праці, а їх упровадження у 

господарську практику є нововведеннями. 

В основі вивчення і реалізації інноваційних процесів лежить 

класифікаційний метод, що став загальноприйнятим. Свідченням цього є те, 

що “основні терміни, категорії і визначення інновацій, закріплені у 

прийнятому в Парижі документі “OSLO MANUAL”, цілком відповідають 

теоретичним концепціям, що ґрунтуються на цьому методі” [72].  

Найповнішою,  на  наш  погляд,  є  класифікація  інноваційних 

процесів українських вчених А. М. Власової та Н. В. Краснокутської,  які 

типологізують їх за такими ознаками: змістом і сферами застосування, 

масштабом перебігу, сферами розробки і поширення, ступенем новизни та 

глибини змін, ступенем впливу на зміни, рівнем розробки та поширення, 

етапами життєвого циклу нововведень і спрямованістю дій  [19].  

Наведена класифікація не забезпечує можливості вивчати 

співвідношення у технічних інноваційних процесах, зокрема 

співвідношення між продуктовими та технологічними інноваціями 

(нововведеннями). Перешкодою для розв’язання цих завдань є наявність у 

діючій класифікації укрупнених груп інноваційних процесів. Так, група 

“технічні інноваційні процеси” включає в себе появу нових чи 

вдосконалення існуючих продуктів (послуг) і технологічних процесів. 

Таким чином, наявність у класифікації різних укрупнених елементів 

не дає змоги вивчати співвідношення їх структури для знаходження 

оптимальних меж розподілу витрат на НДДКР. Звернемо увагу на те, що 

співвідношення між витратами в продуктові та технологічні інновації у 

галузі машинобудування (приладобудування) повинно бути приблизно 4:1 
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[24].  

Доцільність виділення технологічних інноваційних процесів 

пояснюється тим, що саме вони, за підрахунками вчених, забезпечують 

48% ефективності ринкової економіки.Даний висновок підтверджують 

дослідження зарубіжної практики. Так, витрати на продуктові інновації у 

машинобудуванні США становлять близько 80% (у тому числі 42% – 

витрати на нову продукцію і 38% – на вдосконалення продукції, що 

випускають), а решта 20% – це витрати на технологічні інновації. Дещо 

більшою є частка витрат на продуктові інновації у приладобудуванні – 92% 

(у т. ч. 54% – на створення нової продукції, 38% – на вдосконалення 

продукції, що випускають), а витрати, пов’язані з технологічними 

інноваціями, становлять лише 8%. У приладобудуванні Німеччини частка 

витрат на продуктові інновації є значно нижчою і становить – 72% (у т. ч. 

55% – витрати на нову продукцію і 17% – на вдосконалену), а частка витрат 

на технологічні інновації становить 28% [24].  

Отже, виникає необхідність вдосконалення класифікації інноваційних 

процесів. Згідно з нашими міркуваннями основою вивчення інноваційної 

діяльності машинобудівних підприємств має бути науково- обґрунтована 

класифікація інноваційних процесів за рядом вагомих класифікаційних 

ознак, що залежать від головних критеріїв, котрі використовуються для їх 

типологізації на мікрорівні. Тому, вважаємо, що класифікація інноваційних 

процесів на підприємствах машинобудування повинна здійснюватись за 

наступною схемою ( рис. 1.1). 

За своїм характером інноваційні процеси (нововведення) 

поділяються на технічні, організаційні та соціально-економічні. 

Технічні нововведення охоплюють процеси освоєння випуску нових 

видів продукції (наприклад, знарядь чи предметів праці), а також процеси 

впровадження нових чи вдосконалення діючих технологічних процесів. 

Організаційні інновації охоплюють процеси запровадження нових 

форм і методів організації наукової і виробничої діяльності трудових 

колективів, таких як: нові методи і форми організації виробництва у всіх 
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виробничих підрозділах підприємства; нові організаційні структури 

управління науковою і виробничою діяльністю підприємства; нові форми і 

методи організації праці на підприємстві. 

Соціально-економічні нововведення охоплюють процеси активізації 

людського фактора, а також процеси з удосконалення економічних методів 

управління наукою і виробництвом шляхом: підготовки й підвищення 

кваліфікації кадрів; морального стимулювання їх творчого ставлення до 

праці;  

 
 

Рис. 1.1. Класифікація і взаємозв’язки інноваційних процесів. 
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результатів діяльності; а також шляхом вдосконалення системи оплати 

праці та матеріального стимулювання. 

Необхідно зазначити, що технічні новинки мають безпосередній 

вплив на організаційні нововведення, а ті, в свою чергу, вимагають змін у 

господарському механізмі (рис. 1.1). Тісний взаємозв’язок між технічними, 

організаційними та соціально-економічними інноваційними процесами є 

двостороннім, тобто економічні нововведення можуть викликати зміни в 

організації виробництва, а часто приводять і до технічних інновацій. Так, 

наприклад, упровадження АСУТП як нововведення  не  тільки  істотно  

змінює  організацію  виробництва,  а  й призводить до кардинальних змін у 

сфері управління. Крім цього, введення внутрівиробничого розрахунку 

приведе не лише до чіткішої організаційної структури управління 

виробництвом і працею, а може викликати й необхідність технічних 

нововведень. Наприклад, матеріальне стимулювання підрозділів за 

економію матеріальних ресурсів чи збільшення цін на них зумовить перехід 

до використання безвідходних технологій. Інший приклад: завдання 

активізації людського фактору вимагає поліпшення охорони праці, а це 

веде до необхідності вдосконалення організації виробничих процесів і 

одночасно вимагає введення нових засобів праці, заміни техніки та 

технології. Вищенаведене дає змогу зробити висновок, що більшість 

нововведень має комплексний характер, а отже, свідчить, що межі між 

технічними, організаційними та соціально-економічними нововведеннями – 

умовні. 

Український вчений С. Покропивний, класифікуючи інновації, 

пропонує, крім технічних, організаційних і соціально-економічних 

нововведень, додатково виокремити з останніх новий вид – юридичні 

нововведення, котрі він розуміє як “нові та трансформовані закони й 

різноманітні нормативно-правові документи (акти), що визначають і 

регулюють усі види діяльності”. На нашу думку, вагомих  причин для 

цього немає, оскільки це лише засіб впливу на соціально- економічні 

процеси [78].  
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При загальній характеристиці та економічній оцінці інноваційних 

процесів важливо знати джерела їх виникнення, тобто те, що послужило 

причиною (імпульсом) їх активізації. Часто такими причинами є потреба 

виробництва, наприклад АСУТП, а інколи й досягнення фундаментальних 

наук, наприклад винахід у 1958 р. інтегральних схем. Стосовно 

використання інноваційних процесів, тобто масштабу впливу на 

ефективність функціонування науки та виробництва, розрізняють глобальні 

та локальні нововведення. Глобальні  нововведення здебільшого є 

принципово новими, що об’єктивно ведуть до революційних, докорінних 

якісних змін у науці, техніці, технології, організації управління і 

найголовніше – в характері трудової діяльності, що відбулося в 50-их  

роках   минулого   століття,   коли   з   відкриттям   транзистора,   а  пізніше 

інтегральних схем, розпочалася науково-технічна революція, яка є 

глибоким всесвітнім явищем, котре істотно вплинуло на загальний рівень 

ефективності науки та виробництва. 

Локальні інновації становлять основу еволюційних перетворень у 

сфері людської діяльності, що не мають значного впливу на загальний 

рівень ефективності виробництва. 

Слід зазначити, що глобальними дослідженнями займаються 

Академія наук України та вищі навчальні заклади, прикладними – галузеві 

науково-дослідні та проектні конструкторсько-технологічні організації, а 

науково-дослідними та дослідно-конструкторськими роботами доволі 

ефективно могли б займатися підприємства інноваційного типу. 

Побудована  таким чином  класифікація  інноваційних  процесів  дає 
змогу: 

- вдосконалити методи управління і форми організації виробництва 

та праці залежно від типу нововведень; 

- сформувати організаційні структури управління науково- 

дослідними, дослідно-конструкторськими підрозділами та 

виробництвом (інноваційним процесом); 

- забезпечити оптимальне співвідношення витрат на фінансування 
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інноваційних процесів з точки зору перспективного розвитку; 

- розробити систему стимулювання інноваційної діяльності на 

підприємстві; 

- спрямувати виробничий процес інноваційним шляхом [75]. 
Організація інноваційних процесів суттєво залежить від стану 

розвитку науки, техніки і виробництва, адже нині, в умовах науково- 

технічної революції, ні техніка, ні виробництво не можуть розвиватися і 

вдосконалюватися без здійснення наукових досліджень і розробок. У свою 

чергу розвиток науки без досконалої техніки (вимірювальної, 

експериментальної) теж неможливий. Тому можна стверджувати, що 

грунтовніше розібратися в організації інноваційної діяльності допоможе 

розгляд взаємного проникнення елементів системи, тобто дослідження 

комплексної системи “наука – техніка – виробництво – споживання”. 

Потрібно   також   зауважити,   що   при   цьому   дослідженні   необхідно 

врахувати чинник споживання результатів розробок. Тоді структурно цю 

систему можна зобразити так, як подано на рис. 1.2. 

перетворювати предмети та явища в суспільстві. 

Техніка – це сукупність засобів автоматизації фізичної і розумової 

праці, що становить серцевину всієї системи “наука – техніка – 

виробництво – споживання”. Вона є засобом наукового дослідження, 

засобом виробництва та предметом споживання. 

Техніка є елементом системи, котра з’єднує її у єдине ціле, але саме 

наука привела до створення техніки. Крім цього, наука забезпечує 

виробництво новими розробками. Виробництво, у свою чергу, ставить 

перед наукою певні завдання. У сферу споживання наука теж подає свої 

(наукові) розробки, а споживач ставить певні вимоги щодо якості нової 

техніки. У виробництві споживач замовляє виготовлення певних об’єктів 

“нової техніки”, що йому дала наука, а виробник, виготовивши  

замовлення, реалізує його споживачеві. Ось таким  чином  взаємодіє 

система “наука – техніка – виробництво – споживання”. 
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-  

 
 

Рис. 1.2. Структурно-логічна схема “Наука – техніка – виробництво – 
споживання

”. 
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Аналіз тенденцій розвитку науки – техніки – виробництва показує, 

що високої ефективності розробок можна досягти, враховуючи такі  

вимоги: 

- час розробки має бути мінімальним, а тривалість споживання її 

результатів – максимальною; 

- розробка повинна передбачати постійне зростання технічного 

рівня продукції; 
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- методи і засоби виконання розробок, технічні рішення мають 

забезпечувати найменші витрати на їх проведення і впровадження 

результатів у сферах виробництва і споживання. 

Відповідно до сучасних світових вимог прискорення темпів науково- 

технічного прогресу та активізація інноваційної діяльності підприємств 

можлива через здійснення певних заходів. У галузі науки – це розвиток 

фундаментальних і прикладних досліджень з найперспективніших напрямків, 

скорочення темпів упровадження у виробництво результатів наукових 

досліджень, підвищення ефективності діяльності науково- дослідних 

закладів. У галузі техніки – це підвищення якості продукції на базі 

стандартизації. У галузі виробництва – це впровадження прогресивної 

організації праці на базі використання комп’ютерної техніки і прогресивних 

технологій (лазерна, мембранна, плазмова, кріогенна, детонаційна, 

вакуумна), розширення відтворення виробничих фондів. 

 
1.2. Стратегічне управління інноваційним розвитком на 

державному рівні 

 
Питання підвищення конкурентоспроможності національної економіки, 

інноваційного розвитку в умовах глобалізації, інформаційних і технологічних 

змін треба розв’язувати завдяки розробленню та втіленню ефективних 

інноваційних стратегій. Послідовність впровадження продуманої інноваційної 

стратегії сприяє забезпеченню високого рівня науково-технічного розвитку, 

якості життя населення, добробуту, національної безпеки, охорони довкілля. 

Стратегічний характер інновацій підтверджується тим фактом, що їх 

розглядають як один із надважливих компонентів у баченні майбутнього, 

зокрема цілей, методів досягнення цих цілей. Інноваційні стратегії не 

можуть бути лише функціональними стратегіями, оскільки у 

довготерміновій перспективі вони повинні забезпечити освоєння нової 

стратегічної позиції учасників на ринку Виділення інноваційної стратегії як 
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пріоритетної має значення для всіх можливих рівнів стратегії підприємства. 

На нашу думку, інноваційна стратегія має бути головною під час 

переходу на інноваційну модель розвитку і підґрунтям у напрямі 

формування різних видів стратегій на всіх рівнях управління. 

Стратегічне управління інноваційним розвитком відбувається на рівні 

держави (макрорівень), регіону або видів економічної діяльності, 

(мезорівень) та рівні суб’єктів господарювання (мікрорівень). Макрорівень 

управління охоплює такі компоненти: державне регулювання інноваційних 

процесів (здійснення планових і дослідницьких робіт, що постають 

підгрунтям соціально-економічному розвитку, економічне стимулювання 

науково-технологічної й інноваційної діяльності), соціальне регулювання 

(суспільні рухи, демократичні інститути), політичне регулювання (політичні 

права та гарантії), правове регулювання (правове регламентування, 

адміністративні санкції, система стандартів) підприємництва [46].   

Стратегічне управління інноваційним розвитком на макрорівні 

передбачає управління на підставі спільного ухвалення гнучких рішень, 

програмування стратегічних інновацій. А також постає як сукупність 

методик, які дають змогу провести оцінювання рівня інноваційного 

розвитку та компонентів інноваційного потенціалу держави; обрати 

інноваційну стратегію розвитку із врахуванням визначеного рівня розвитку 

та інструменти, методи втілення оптимальної інноваційної стратегії. 

Стратегічне управління інноваційним розвитком держави повинно 

охоплювати два виміри інтегрованості, які потрібні для планування 

стратегії інноваційного розвитку національної економіки: 

- горизонтальна інтегрованість (поєднання елементів інноваційного й 

економічного, соціального розвитку, вдосконалення інноваційної 

інфраструктури тощо; інтегрованість розвитку регіонів, видів 

економічної діяльності, суб’єктів господарювання); 

- вертикальна інтегрованість (встановлення відповідності планів 

інноваційного розвитку з державними, регіональними (галузевими) 
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інноваційними стратегіями і програмами, державними цільовими 

науково- технологічними програмами, а також бюджетними 

програмами) [44]. 

Особливостями стратегічного управління інноваційним розвитком є 

націленість на отримання намічених цілей і результатів у зовнішньому 

середовищі, формування умов інноваційної економіки, підсилений рівень 

конкуренції та ризиковість діяльності; альтернативність ухвалення 

стратегічних рішень і складність їхнього вибору; існування стратегічних 

інноваційних адаптаційних управлінських рішень, що додають повноти 

наперед прийнятим до розгляду стратегічним управлінським рішенням; 

багаторівневість та ієрархічність стратегічних управлінських рішень; 

зростання ефективності одержавння із вищим рівнем ймовірності основних 

результатів, реалізованих методами стратегічного управління інноваційним 

розвитком відносно методів класичного стратегічного менеджменту і 

планування; збільшення  й ускладнення принципів, функцій і результатів 

стратегічного управління. 

Стратегічне управління інноваційним розвитком допускає 

вариативність  у процесі вироблення управлінських рішень і вірогідність 

їхнього втілення, ступнінь якої визначається забезпеченням, зокрема 

інформаційно-аналітичним, знаннями, а також чіткістю критеріїв 

оптимальності такого відбору, що залежить від інноваційної культури й 

ідеології, інноваційної стратегії та політики суб’єкта управління й 

економіки. 

Формування інноваційної стратегії – це системний процес, що дає 

змогу на підставі стратегічного мислення проаналізувати зміст умов, у яких 

працюють суб’єкти господарювання, регіони тощо; визначити місію, 

стратегічні інноваційні цілі та завдання, виявити основні напрями та 

превентивні заходи інноваційного розвитку за максимального 

використання усіх можливих ресурсів. 

Важливим у процесі розроблення інноваційної стратегії постають 
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зміни у площині людського потенціалу. Це пов’язано з тим, що 

найголовнішим системоутворюючим чинником відносно інноваційного 

розвитку є трансформація сучасного рівня управлінського мислення із 

орієнтацією на новітні стратегії та перспективні методології дослідження 

[27]. 

Інноваційна стратегія розвитку економіки країни окреслює напрями, 

тип інноваційної  політики  і  безумовно  має  вплив  на  форми  реалізації 

політики. Втілення інноваційної стратегії грунтується на таких основних 

напрямах діяльності: розроблення планів і програм інноваційного розвитку 

та діяльності; контроль процесу розробки та впровадження інновації; 

аналізування інноваційних програм і проектів; розроблення та здійснення 

єдиної державної інноваційної політики; координація інноваційної 

діяльності; забезпечення інноваційних програм і заходів ресурсами; 

застосування цільового управління комплексом інновацій завдяки 

формування цільових груп задля системного вирішення проблем, 

пов’язаних із інноваційною діяльністю. 

Процес формування інноваційних стратегій повинен базуватись на 

методології, відповідних положеннях. Базовими положеннями є те, що 

інноваційні стратегії створюють ієрархічну систему із взаємопов’язаними 

елементами. Ця система має відповідати системі національної економіки, 

об’єднуючи макро-, мезо- та мікрорівні (рис. 1.3). Методи формування 

інноваційних стратегій для кожного рівня і компонент системи будуть 

специфічними. У процесі розроблення інноваційних стратегій треба 

враховувати цілі, завдання, що притаманні кожному рівню системи, а 

стратегії відображають націленість на вирішення вказаних завдань. 

Сукупність важелів та інструментів державного регулювання інноваційної 

діяльності за збалансованого підходу можуть сприяти підвищенню 

конкурентоспроможності [71]:  

- вибір форми державного регуювання інноваційної діяльності (активне 

втручання та стимулювання вищої школи, комерційних організацій, 
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Інноваційні 
стратегії 

децентралізоване регулювання (ліберальність поглядів на засоби 

контролювання діяльності) чи змішане регулювання); 

-  
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Рис. 1.3. Схема взаємоузгодження формування інноваційних стратегій 
у системі підвищення конкурентоспроможності економіки країни 

- підготовка кадрів щодо управління інноваційною діяльністю; 

- кредитна політика, антимонопольне законодавство, законодавство щодо 

охорони навколишнього середовища, податкове регулювання, регулювання 

міжнародного обміну технологіями, бюджетне субсидіювання експорту й 

імпорту (пряме субсидіювання експорту; зниження чи зміна тарифів на 
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певні види імпорту), програм утилізації продукції тощо. 

Під впливом дії важелів управління і регулювання, різних чинників 

виникають умови, які загалом стримують чи сприяють підвищенню 

конкурентоспроможності національної економіки. Водночас, це 

автоматично впливає на зміну підходів державного управління та 

регулювання з переключенням із адміністративних (жорстких) до ринкових 

(ліберальних). 

Отож, є причина констатувати, що формування інноваційних 

стратегій, процес інноваційного розвитку мають різні умови, які 

визначають і змінюють  

стан соціально-економічного середовища, інноваційної діяльності та 

систему підвищення конкурентоспроможності національної економіки. 

Умови, за яких формується національне середовище, відбувається 

інноваційний розвиток суб’єктів господарювання можна класифікувати у 

залежності від підготовленості до інновацій, генезису інновацій, підґрунтя 

генезису інновацій і впливу чинників підвищення конкурентоспроможності, 

моделі та системи управління й регулювання національною економікою, 

інноваційної політики, рівня змін, новизни та інтенсивності, імпульсу до 

інновацій (табл. 1..lрмування та втілення інноваційної стратегії держави 

включає вибір стратегічних пріоритетів, що залежить від низки цільових 

установок інноваційного, науково-технічного розвитку й інтенсифікації 

інноваційного процесу країни. 

У процесі розроблення пріоритетів можливим є створення і вибір 

безлічі варіантів, однак потрібно, щоб вони відповідали світовим орієнтирам  

економічного розвитку й інноваційної діяльності, передовим досягненням 

НТП, цілям і завданням національного соціально-економічного поступу [71]. 

Співвідношення пріоритетних напрямків інноваційного розвитку 

країни формується у залежності від існуючих ресурсів, фондів нових знань 

і структури їхнього імпорту, умов приєднання до світового інноваційного 

процесу тощо.  
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Таблиця 1.1 
Класифікація умов функціонування національного 

середовища, інноваційного розвитку 
 

Класифікаційні 
ознаки 

Характеристика та властивості 

1. У залежності 
від 

підготовленості 
до інновацій 

- суб’єктивні (умови та стан соціально-економічного середовища, у якому 
здійснюється інноваційна діяльність, породжуються явищами, кардинальними 
змінами у системі державного регулювання й інноваційного розвитку), 
- об’єктивні (умови та стан соціально-економічного середовища, у якому 
здійснюється інноваційна діяльність, породжуються можливостями в 
суспільстві,   не   пов’язані   із   кардинальними  змінами   у  системі державного 
регулювання інноваційного розвитку країни). 

2. Залежно від 
генезису 
інновацій 

- організаційні-економічні (умови та стан соціально-економічного середовища,  
у якому відбувається інноваційний розвиток з впливом на нього соціально- 
економічних чинників підвищення конкурентоспроможності), 
- інституційно-правові   (умови   та   стан   системи   державного   регулювання 
інноваційного розвитку та управління ним з виявленням інституційно-правових 
чинників підвищення конкурентоспроможності). 

3. У Залежно 
від підґрунтя 

генезису 
інновацій і 

впливу 
чинників 

підвищення 
конкуренто- 

спроможності 

- зовнішні (умови та стан соціально-економічного середовища, у якому 
здійснюється інноваційна діяльність, пов’язані зі зовнішніми чинниками 
підвищення конкурентоспроможності та інноваційного розвитку світового 
ринку), 
- внутрішні (умови та стан соціально-економічного середовища, у якому 
здійснюється інноваційна діяльність, пов’язані зі внутрішніми чинниками 
підвищення конкурентоспроможності й інноваційного розвитку внутрішнього 
ринку, інноваційної політики держави). 

4. Відповідно 
до моделі, 
системи 

управління та 
регулювання 
національною 
економікою й 
інноваційної 

політики 

- протекціоністські, активне втручання (умови та стан соціально-економічного 
середовища, у якому здійснюється інноваційна діяльність, визначаються 
змінами в системі державного регулювання інноваційного розвитку, пов’язані з 
підсиленням державних функцій для захисту національного ринку від 
недобросовісної конкуренції, збільшення експортного та зменшення імпортного 
потенціалу, формування сприятливого інноваційного середовища для 
вітчизняних організацій, налагодженням контролювання за ціноутворенням 
тощо), 
- конкурентні, меркантилістські, децентралізоване регулювання (умови та стан 
соціально-економічного середовища, у якому здійснюється інноваційна 
діяльність, визначаються змінами у системі державного регулювання 
інноваційного розвитку, пов’язані з усуненням органів державної влади від 
прямого втручання в інноваційні процеси, послабленням функцій 
контролювання на національному ринку, вимог до зовнішньоекономічної 
діяльності  у разі  завезення імпортної  продукції  та  контролю  за дотриманням 
норм в інноваційній сфері 

5. Залежно від 
рівня змін, 
новизни та 

інтенсивності, 
імпульсу до 
інновацій 

- революційні (на підвищення конкурентоспроможності, умови та стан 
соціально-економічного середовища, у якому відбувається інноваційний 
розвиток і вплив чинників, породжені радикальними (революційними) 
інноваціями, 
- еволюційні (на підвищення конкурентоспроможності, умови та стан 
соціально-економічного    середовища,    у    якому    відбувається  інноваційний 
розвиток і вплив чинників, породжені еволюційними інноваціями). 

 
Як свідчить досвід, успіх у процесі розроблення стратегічних 
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документів можна отримати у разі залучення якомога ширшого кола 

зацікавлених сторін, якими є влада, бізнес середовище, наукове 

співтовариство, населення. Водночас органи влади постають ініціаторами й 

організаторами цього процесу, наукове коло здійснює функції незалежного 

експерта, бізнес і населення є головними зацікавленими гравцями, 

виступаючи у ролі виробників і споживачів продукції, послуг.. 

Розроблення інноваційної стратегії держави, регіону розпочинається 

із стадії підготовки: визначення та асигнування необхідних ресурсів, участь 

уповноважених сторін у проведенні робіт із стратегічного управління: 

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Центру 

досліджень науково- технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. 

Доброва НАН України за участю інших наукових установ НАН України та 

державних інституцій (агентств, підприємств), а також центральних і 

місцевих органів державної влади [86].  

Водночас на початковій стадії має бути сформована система 

обчислення параметрів інноваційного розвитку, яка складається із 

необхідного набору показників, індикаторів. Процедура та методологія 

відбору показників має вагоме значення на попередній стадії здійснення 

стратегічного планування та управління, оскільки від точності відібраних 

індикаторів залежить значення отриманих результатів інноваційного 

розвитку, оцінка стану та ситуації,  а також якість ухвалених управлінських 

рішень. 

Процес планування стратегічного інноваційного розвитку економіки 

країни передбачає проведення аналізу соціально-економічної ситуації у 

державі, SWOT- аналізу, встановлення та відбір конкурентних переваг, 

вироблення концепції та стратегічних цілей соціально-економічного й 

інноваційного розвитку. Операційна частина інноваційної стратегії 

формується із соціально-економічних планів розвитку, короткотермінової 

операційної компоненти, що передбачає створення фінансової плану, плану 

реалізації та контролю. 
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 Розроблення чітких заходів на усіх часових інтервалах відбувається 

на підставі стратегічних пріоритетних напрямів науково-технічного й 

інноваційного розвитку та декомпозиції стратегічних цілей розвитку. На 

цьому етапі стратегічне планування та управління проводиться із 

застосуванням методу «дерево цілей», який дає можливість завдяки 

відібраному комплексу критеріїв передбачити пріоритетні завдання і 

способи їхнього вирішення відносно обраного напряму стратегічного 

інноваційного розвитку для кожного запланованого періоду. Для реалізації 

планів створюються відповідні проекти  та програми, визначається 

ресурсне наповнення. 

Формування регіональних інноваційної стратегій потребує 

вироблення стратегічних цілей регіонального/галузевого розвитку, 

регіональної інноваційної політики. Стратегічні цілі повинні включати три 

контури: сприяння підвищенню конкурентоспроможності регіонів, 

формування територіальної цілісності та протидію маргіналізації 

проблемних областей; створення   умов   для   успішної,   ефективної    та    

контекстної    реалізації  дій з розвитку цільових територій. 

Поєднуючи елементи різних концепцій і моделей інноваційного 

розвитку можливе формування національної інноваційної стратегії, яка 

передбачатиме і враховуватиме певні варіанти прояву: 

- вибір джерел нових фундаментальних і прикладних знань за секторами 

економіки: створення власних науково-технічних розробок, закупівля 

зарубіжних знань, комбінування цих джерел; 

- розгляд і вибір організаційно-економічної, інноваційної моделі розвитку 

згідно з досвідом зарубіжних країн та ухвалення відповідних 

організаційних та управлінських рішень; 

- відповідне забезпечення, формування організаційно-управлінської 

структури, а саме: відбір ефективних засобів фінансового стимулювання 

діяльності, використання можливостей діючих інститутів тощо;  

- відбір механізмів прискореного НТП, що ґрунтується на 
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системоутворюючих функціональних принципах і передбачає розвиток 

венчурного фінансування, кооперацію та партнерство, інтеграцію 

наукового, освітнього та промислового секторів тощо;  

- адаптація стратегії та вироблення для цього відповідних дій, що 

передбачають гармонізацію законодавства країни із світовими 

стандартами, врахування й уніфікацію технічних стандартів тощо; 

- вироблення варіантів співучасті приватного та державного секторів у 

розвитку інноваційного процесу; включення усіх видів підприємницької 

діяльності, державного апарату управління та її гілок; організація ринку 

ресурсів, технологій, традиційних і нових товарів, значення інноваційної 

інфраструктури у розвитку НІС тощо [87]. 

Варіанти реалізації інноваційної стратегії передбачають формування 

«незалежних» параметрів, які визначають стан соціально-економічної 

системи та національної інноваційної системи (НІС), до яких відносять: 

основоположні елементи соціально-економічної системи – країни (соціально-

економічні відносини, комплекс форм власності на економічні ресурси та 

результати господарської діяльності, організаційні форми господарської 

діяльності, господарський механізм, економічні зв’язки між господарськими 

суб’єктами), історичний уклад суспільних інститутів, культурні й історичні 

традиції, національний менталітет, несприйнятливі чи слабосприйнятливі 

рефракторні перетворення, революційні перетворення тощо. Ці параметри 

видозмінюються впродовж тривалого періоду під впливом різних чинників. 

Риси, обсяги та сфера інноваційної діяльності суб’єктів 

підприємництва, рівень їхнього стратегічного управління в національному 

вимірі визначають етап цивілізаційного, соціально-економічного розвитку 

держави. 

Основним змістовним підгрунтям стратегічного управління 

інноваційним розвитком на усіх рівнях національної економіки та системи 

підвищення конкурентоспроможності економіки постає інноваційний 

потенціал та стратегічні ресурси, інноваційна стратегия, тобто стартегія 
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переходу на інноваційний шлях розвитку економіки країни. 

Інноваційний потенціал країни – сукупність науково-технічних, 

організаційних, економічних, соціальних ресурсів країни, а також 

можливостей їхнього ефективного використання, результатом якого є 

створення інновацій з метою забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності країни [294]. Інноваційний  потенціал  соціально-

економічної  системи формально має перевершувати інноваційний 

потенціал зовнішнього середовища, відзначатись неабиякою 

конкурентоспроможністю, яка значною мірою окреслюватиме своєрідність 

інноваційного процесу в економіці країни. Інноваційний процес, 

зумовлений комплексом якісно нових і прогресивних відносно технічного 

погляду явищ, які безупинно з’являються і забезпечують зміну генерацій 

техніки та технології, сприяє підвищенню конкурентоспроможності 

економічних суб’єктів. 

Втілення національного інноваційного потенціалу обумовлено 

наявними умовами у країні, які водночас є передумовами інноваційного 

розвитку: ендогенними (інформація про стан інноваційного потенціалу на 

початок аналізованого часового періоду) й екзогенними (умови 

інноваційного середовища розвитку держави, які відповідають ендогенним 

передумовам в історично-часовому вимірі). Ендогенні передумови 

охоплюють ті ресурси, які утворюють інноваційний потенціал країни, що 

підлягають регресивним чи прогресивним змінам під впливом низки 

екзогенних передумов. Дослідження якісних і кількісних параметрів, 

величин ресурсів держави  дасть  змогу провести оцінювання ендогенних 

передумов, насамперед інноваційного потенціалу України. Крім того, 

виробити превентивні заходи, головні напрями інноваційної політики 

країни, методи та способи її втілення у перспективі. 

Розроблення цілей і дій формування та втілення інноваційних 

стратегій розвитку держави та регіонів базується на таких головних 

принципах [15]:  
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- принцип стратегічної пріоритетності інноваційного розвитку 

(домінантність пріоритету визначають як комплексністю вирішення 

проблем регіону, так і вагомістю впливу інноваційного чинника на 

пожвавлення економічної ситуації регіону); 

- принцип економічного росту та сталого розвитку (передбачає 

пріоритет тих сфер, які на даний час є найприбутковішими, залучають та 

акумулюють значні інвестиції, що й забезпечує можливість отримання 

швидкої віддачі); 

- відповідність світовим стандартам в умовах посилення 

глобалізаційних процесів (важливу роль відіграє внутрішньо регіональна 

інтеграція, яка найбільше сприяє, з одного боку, європейському 

зближенню, з іншого – більш повній реалізації синергетичного ефекту від 

посилення міжнародного співробітництва); 

- принцип цілісності регіональної стратегії інноваційного розвитку, 

поєднання національних та регіональних інтересів. Інноваційна стратегія 

не може розглядатися у відриві від інших аспектів діяльності (соціальної 

політики, управління регіональними видатками, політики розвитку 

людських ресурсів тощо). 

Головними ознаками стратегії інноваційного розвитку регіонів мають 

бути: комплексність – націленість на всі сторони суспільного розвитку 

регіонів; націленість на довгострокові результати; узгодженість із 

державною стратегією суспільного розвитку та її копмонентами; поєднання 

ринкової саморегуляції та державного управління [22].   

Порівнюючи специфіку формування національних і регіональних 

інноваційних стратегій, виділяють такі особливості: 

• розбіжності у національних інноваційних стратегіях (як і системах) 

між країнами визначаються регіональними особливостями всередині 

країни. Іноді регіональні інноваційні стратегії представляють «колекцію 

разових ініціатив» або реалізуються без варіативних сценаріїв, 

систематичної оцінки інноваційних потреб фірм, що працюють на 

території; 
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• підприємства шукають більш сприятливе середовище для свого 

виробництва в усьому світі, відповідно до «нової теорії міжнародної 

торгівлі»  та «нової економічної географії» П. Кругмана (існують 

доцентрові сили, які підштовхують виробництво до зосередження у 

просторі; ефективність працівників буде нижчою, якщо вони не 

перебувають у безпосередній близькості один з одним; розглянуто питання 

самоорганізації господарства; більшість моделей нової економічної 

географії передбачають множинність рівноважних станів, що відображенно 

у графіках біфуркацій); 

• регіональна влада не має доступу до повного набору інструментів 

інноваційної політики, що існує на національному і наднаціональному 

рівнях (ЄС) у зв’язку з обмеженістю, як своїх бюджетів, так і повноважень;  

• регіональні концепції допомагають національним урядам 

визначити: тип підтримки, який повинен бути наданий відповідному рівню 

управління (місцевому, регіональному); можливості для міжрегіональної 

кооперації; 

• національні інноваційні стратегії задають основу для регіональних 

інноваційних стратегій, але коли регіони дублюють національні інноваційні 

стратегії у рамках своїх невеликих кордонів – це неефективно; 

• низький рівень формування пріоритетів регіонального 

інноваційного розвитку та механізму інтеграції регіональних галузевих 

програм до національної інноваційної системи сповільнює темпи 

регіонального розвитку [2].  

У межах кожного регіону Україна володіє високим потенціалом 

розвитку народного господарства, адже кожний регіон акумулює значні 

сировинні ресурси, має розвинутий паливно-енергетичний комплекс і 

транспортну структуру, розвинуту виробничу та науково-технічну базу, 

значний кадровий потенціал тощо. Тому дії щодо розвитку інноваційної 

діяльності варто спрямовувати на розв’язування завдань забезпечення 

економічного й інноваційного розвитку регіонів відповідно до цілей 
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державної регіональної політики. Такі завдання повинні грунтуватись на 

реалізації стратегій інноваційного розвитку регіонів України; розв’язанні 

міжгалузевих науково- технічних та управлінсько-організаційних проблем, 

пов’язаних із особливостями регіону, підвищенням технологічно-

інформаційного рівня всіх сфер господарської діяльності з метою 

виробництва конкурентоспроможної продукції; раціональному 

використанні потенціалу, відтворенні місцевих ресурсів та охороні 

навколишнього середовища тощо [75].  

У процесі розроблення та втілення інноваційної стратегії на макрорівні 

варто виокремити обмеження, які мають об’єктивні та доволі суб’єктивні 

ознаки: 

– ресурсні, які виникають через відсутність достатнього обсягу 

національних інвестицій для інноваційної діяльності, невеликі  обсяги 

державних фондів підтримки інноваційних проектів через неефективний 

механізм управління та розподілу; 

– кон’юнктурні, тобто цінові бар’єри, несприятливе зовнішнє 

середовище; 

– функціональні – прорахунки у процесі державного регулювання 

інноваційного, науково-технічного розвитку, протиріччя та проблеми 

системного характеру, наприклад, посилення безробіття у соціальній сфері, 

спад ефективності у традиційних галузях економіки); 

– інституційні – слабкість законодавчо-правової бази для реалізації 

інноваційної стратегії; 

– політичні – недосконалість чи недостатній рівень розроблення та 

втілення концепції суспільного розвитку, політичних установок і шляхів у 

різних сферах законодавчо ухвалених стратегій у напрямі переходу на 

інноваційний тип розвитку; 

– соціальні – відсутність інноваційного спрямування у ментальності 

підприємців, неналежний рівень формування інноваційної культури 

суспільства. 

Відповідно до національної концепції інноваційного розвитку 
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формуються системи ефективного використання ресурсів (виробничих, 

кадрових, інформаційних тощо) та повинні впроваджуватись інноваційні 

стратегії на мікрорівні. Інноваційна стратегія суб’єктів господарювання має 

будуватися   на   підґрунті   системного  підходу,  що   передбачає  

аналізування функціонування підприємства як соціально-економічної 

системи, його ролі та місця в інноваційному розвитку країни; оцінювання 

інноваційного потенціалу, можливостей і передумов інноваційного 

розвитку; окреслення перспективних напрямів інноваційного розвитку 

суб’єктів господарювання завдяки наявним конкурентним перевагам і 

створення нових; вибір інструментів управління інноваційним розвитком та 

діяльністю; поєднання пріоритетів інноваційного розвитку суб’єктів 

господарювання з державними. 

Для формування інноваційної стратегії суб’єктів господарювання 

потрібно: встановлювати пріоритети, цілі інноваційного розвитку 

суб’єктів; визначати план конкретних дій з управління інноваційною 

діяльністю; враховувати інноваційну стратегію країни, регіону; 

узгоджувати дії із стратегіями розвитку суб’єктів інноваційної системи 

регіону, учасників господарських взаємовідносин та інших суб’єктів 

господарювання. 

 
1.3. Нормативно-правове забезпечення державної інноваційної 

політики України 

 
Державна інноваційна політика для вирішення описаних завдань, 

проблем, з метою вироблення підґрунтя інноваційного розвитку 

національної економіки має відштовхуватись від розроблення та втілення 

національної інноваційної стратегії через політику пріоритетів з метою 

поліпшення галузевої структури   економіки.   Сьогоднішня   складна   

політично-економічна ситуація вимагає необхідності перегляду вказаних 

пріоритетів для уточнення та встановлення таких напрямів інноваційного 

розвитку, які відповідатимуть сучасним завданням і цілям розвитку 
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інноваційної економіки. Доцільно обдумано аргументувати критерії 

визначення пріоритетного виду діяльності (можливість вирішення питань 

енергозбереження та національної безпеки, соціальних питань, проблем 

зайнятості та формування експортного потенціалу тощо) та створити 

комплекс показників оцінювання інноваційного потенціалу. 

Сучасне нормативно-правове забезпечення (укази Президента, 

закони, підзаконні акти у вигляді постанов уряду, наказів центральних 

органів виконавчої влади тощо) відносно науково-технічної й інноваційної 

діяльності в Україні налічує близько 200 документів [69, с. 8]. Правові 

аспекти регулювання правовідносин у сфері інновацій вирішуються 

Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 р. із 

змінами та доповненнями; Закон України «Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 р.; Закон 

України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р.; Закон України 

«Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 

14.09.2006 р. із змінами та доповненнями, Розпорядження КМУ «Про 

схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи» від 

17.06.2009 р.; Закон України «Про індустріальні парки» від 21.06.2012 р.; 

Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформування державної 

політики в інноваційній сфері» від 10.09.2012 р., Закон України «Про 

затвердження внесення змін до деяких законів України щодо 

стимулювання залучення інвестицій» від 15.05.2013 р., Постановою ВРУ 

«Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку 

України» від 13.07.1999 р. та інших нормативно-правових актів, які 

визначають правові, економічні й організаційні засади державного 

регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлюють форми 

стимулювання державних інноваційних процесів і спрямовані на підтримку 

розвитку економіки України інноваційним шляхом [34, 

34,36,37,38,39,40,41,42, 90].  

З метою забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів 
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інноваційної діяльності   Кабінетом   Міністрів   України   було   

розроблено   та затверджено середньострокові пріоритети інноваційної 

діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів, деталізовані у 

відповідних постановах [51, с.15].  

Законодавство у науково-технічній сфері, що напрацьовувалося у 

перші десятиріччя незалежної України, загалом створило сприятливі умови 

для розвитку вітчизняної науки й економіки. Але шляхом внесення змін і 

призупинення діючих норм законів воно втратило стимулюючі чинники 

розвитку науки, особливо в частині реалізації прикладних розробок, 

їхнього упровадження та створення ринку інтелектуальної власності. 

Зупинено реалізацію законів України «Про Загальнодержавну комплексну 

програму розвитку високих наукоємних технологій», «Про пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків», стримується реалізація 

законів України «Про наукові парки» та «Про державне регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій» тощо. Відсутній план заходів із 

запровадження Концепції розвитку національної інноваційної системи. Не 

виконуються положення Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» щодо бюджетного фінансування науки на рівні 1,7 відсотка 

ВВП, принципи базового та конкурсного забезпечення науки, заходи із 

створення сприятливих економічних умов діяльності наукових установ. 

Промисловий сектор національної економіки, що націлений на інноваційну 

діяльність змушений виживати на ринку практично без стимулів [41,42].  

Згідно з Податковим кодексом України передбачене гарантування 

лише податкового стимулювання впровадження підприємствами 

енергоефективних технологій шляхом звільнення від оподаткування 80% 

прибутку підприємств, отриманого від продажу на митній території 

України товарів власного виробництва за переліком, встановленим 

Кабінетом Міністрів України, а також 50% прибутку, отриманого від 

здійснення енергоефективних заходів і реалізації енергоефективних 

проектів підприємств, що включені до Державного реєстру підприємств, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1676-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1676-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1676-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/991-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/991-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/991-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1563-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1563-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/143-16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/143-16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/143-16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1977-12
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установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження і 

використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів 

[77].  

На здійснення програми економічних реформ урядом ухвалено 

Концепцію реформування  системи  фінансування  наукової  і науково-

технічної  діяльності до 2017 р., яка має на меті покроковий перехід до 

програмно-цільового фінансування наукового сегменту (проектного, 

грантового), приваблення інвестицій приватного сектора економіки для 

поступу науки і технологій. Початковим кроком у вказаному руслі стало 

введення урядом у дію грантів Кабінету міністрів України групам молодих 

учених з метою виконання прикладних досліджень відповідно до 

пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки. Водночас ліквідовано 

тендерні процедури для наукових проектів і робіт, які відбирались на 

конкурсній основі за кошти спецфонду освітніх закладів і наукових установ. 

Державні цільові наукові та науково-технічні програми (ДЦНТП) є 

головною платформою проведення програмно-цільового управління 

інноваційною (науково- технічною) діяльністю суб’єктів господарювання в 

Україні. Ці програми зорієнтовані на втілення проектів у сферах (галузях, 

видах діяльності), що мають пріоритетне значення для держави. Низка 

важливих державних програм у сфері науково-технічного  розвитку наведена 

у таблиці 1.2. 

Державні регіональні та районні цільові програми в Україні здебільшого 

спрямовані на розвиток енергозбереження, малого і середнього 

підприємництва, в окремих випадках інвестиційно-інноваційної діяльності та 
більшість на трансформацію різних галузей освіти. У програмах соціально-

економічного розвитку районів надто мало уваги приділяється саме 

інноваційному розвитку територій. Державні програми різного рівня, як і 

напрями загальнодержавного та регіонального розвитку інноваційної сфери 

не узгоджені між собою. 

Як бачимо, виникла потреба розроблення заходів щодо формування та 

реалізації не лише державних науково-технічних програм, а й інноваційних 
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програм різного рівня управління. 

Таблиця 1.2 

Державні програми у сфері науково-технічного та інноваційного 

розвитку 
Назва програми Документ, яким 

затверджено програму 
Термін 

виконання 
Державна програма прогнозування науково- 
технологічного  та  інноваційного  розвитку на 
2004-2006 роки 

Постанова КМУ № 1086 
від 25 серпня 2004 р. 

2004-2006 рр. 

Загальнодержавна комплексна програма 
розвитку високих наукоємних технологій 

Закон України № 1676-IV від 
09.04.2004 р. 

2005-2013 рр. 

Державна цільова науково-технічна та 
соціальна програма «Наука в  університетах» 
на 2008-2017 роки із змінами та доповненнями 

Постанова КМУ № 1155 від 
19 вересня 2007 р. (акт 

втратив чинність постановою 
КМУ № 71 від 5.03.2014 р.) 

2008-2017 рр. 

Державна   програма   прогнозування науково- 
технологічного розвитку на 2008-2012 роки 

Постанова КМУ № 1118 від 
11 вересня 2007 р. 

2008-2012 рр. 

Державна цільова економічна програма 
«Створення в Україні інноваційної 
інфраструктури» на 2009-2013 рр. 

Постанова КМУ № 447 від 
14.05.2008 р. 

2009-2013 рр. 

Державна цільова науково-технічна програма 
впровадження  і  застосування грід-технологій 
на 2009-2013 роки 

Постанова КМУ № 1020 від 
23 вересня 2009 р. 

2009-2013 рр. 

Державна  цільова  науково-технічна програма 
«Розробка і впровадження енергозберігаючих 
світлодіодних джерел світла та 
освітлювальних систем  на  їх основі» на 2009- 
2015 роки 

Постанова КМУ № 632 від 23. 
07. 2008 р. (акт втратив 

чинність постановою КМУ № 
71 від 5.03.2014 р.) 

2009-2015 рр. 

Державна  цільова  науково-технічна програма 
«Нанотехнології та наноматеріали» на 2010- 
2014 рр. 

Постанова КМУ № 1231 від 
28.10.2009 р. 

2010-2014 рр. 

Програма розвитку інвестиційної та 
інноваційної діяльності в Україні 

Постанова КМУ № 389 від 
02.02.2011 р. 

2011-2015 рр. 

Державна цільова науково-технічна програма 
розроблення новітніх технологій створення 
вітчизняних лікарських засобів для 
забезпечення охорони здоров’я людини та 
задоволення потреб ветеринарної медицини на 
2011-2015 рр. 

Постанова КМУ № 725 від 
22.06.2011 р. 

(акт втратив чинність 
постановою КМУ № 71 від 5 

березня 2014 р.) 

2011-2015 рр. 

Державна цільова економічна програма 
енергоефективності і розвитку сфери 
виробництва енергоносіїв з відновлювальних 
джерел енергії та альтернативних видів палива 
на 2010-2015 роки, продовжено на 2016 р. 

Постанова КМУ № 243 від 
01.03.2010 р. 

2010-2015 рр. 

Загальнодержавна   цільова   науково-технічна 
космічна програма України на 2013-2017 роки 

Закон України № 439-VII 
від 5 вересня 2013 р. 

2013-2017 рр. 

 

Державні цільові програми національного рівня зорієнтовані 

насамперед на окремі точкові напрями у науково-технічній сфері. 

Програма ж розвитку інвестиційної й інноваційної діяльності в Україні, 
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дія якої продовжена, на жаль, у більшої своїх положень має лише 

декларативний характер. 

Стратегічні документи загальнодержавного рівня, які спрямовані на 

розвиток інноваційної діяльності, зокрема, зростання обсягів випуску 

продукції V (до 12%) і VI (3%) технологічного укладів, збільшення частки 

високотехнологічної продукції в експорті України до 20% не були 

реалізовані  та не дали очікуваних результатів [84,85,86]. 

Каменем спотикання у реалізації державних програм в інноваційній 
сфері стали відсутність фінансування з боку держави, низька ефективність 

реалізованих механізмів залучення коштів від приватних інвесторів. 

Формування інноваційної моделі розвитку економіки потребує 

значних фінансових ресурсів, тому переваги від застосування цієї моделі 
отримали, перш за все, багаті країни. Для економік, що розвиваються, 

досягнення цих переваг залежить від ефективності їх інноваційної політики 

проривного типу, що полягає в дієвому державному стимулюванні 

прогресивної структурної перебудови економіки та реформуванні сфер 

освіти, науки, інноваційної діяльності на основі наявного науково-

технічного потенціалу та з урахуванням світових тенденцій науково-

технологічного розвитку [50, с. 2].  

На сьогодні можна налічити більше 20 стратегій, 85 концепцій, 20 

ключових напрямів реформування чи розвитку визначених сфер діяльності 

в Україні, а також стратегій функціонування та розвитку регіонів, які були 

розроблені за увесь період існування країни як незалежної держави та 

втілені у вигляді програм розвитку. Стратегічні документи щодо 

загальнодержавного рівня соціально-економічного, інноваційного 

розвитку, які демонструють позицію  уряду,  науковців  відносно  головних  
напрямів  розвитку  держави на перспективу, визначають базові орієнтири 

реалізації встановлених цілей на підставі організаційно-економічних та 

правових механізмів. 

Щодо регіональних проблем, то державна стратегія регіонального 
розвитку на період до 2020 року (ДСРР-2020) (затверджена Постановою 
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Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 р.) створює інституційне 

підґрунтя для динамічного та збалансованого розвитку України та її 

регіонів у забезпеченні їх соціальної та економічної єдності, підвищення 

рівня життя населення та здобуття громадянами України високо-якісних 

публічних, соціальних послуг незалежно від місця проживання. Однак 

питання інноваційного розвитку регіонів охоплені не достатньо [81].  

Вказаними стратегічними документами (численними підзаконними 
актами) в Україні сформовано доволі серйозне нормативно-правове 

підґрунтя, завдяки якому намічено орієнтацію на інноваційний розвиток 

економіки країни, окреслено важливі дії, механізми реалізації державою 

цього орієнтиру. Однак на практиці не відбулося включення в дію більшої 

частки описаних механізмів, ситуація в інноваційній сфері не покращилась, 

стратегічні документи мають здебільшого декларативний характер. 

Усі перелічені стратегічні документи, незважаючи на масштабність 

проробленої роботи, мають ще й досі низку недоопрацювань: 

- проблема концентрації уваги на ключових питаннях розвитку країни та її 

економічних одиниць; 

- чимала частка проголошених постулатів формально декларують 
інноваційну спрямованість держави, не впливають на зростання попиту на 

інноваційну продукцію; кожний стратегічний документ продовжує 

констатувати кризовий  стан розвитку науки, інноваційної сфери; 

- відсутність логічного продовження між розробленими стратегічними 
документами, спадкоємності у реалізації рішень у разі проведення політичних 

та організаційно-адміністративних змін на всіх рівнях державного управління; 

- повернення в якійсь мірі до початкових етапів функціонування та 

розвитку сфери інноваційної діяльності, її окремих елементів; 

- необхідність уникнення корпоративності у розробленні та обґрунтуванні 

програм  і стратегій  розвитку,  коли  переважають  домовленості  між 

науковцями,   

- розробниками (в умовах протистояння українських бізнес-еліт, які існують у 
колі конфліктів декількох протилежних політичних сил), а не реальні потреби 
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науки та суспільства, домінування особистих і корпоративних інтересів над 

загальносуспільними, державними; 

- визнаючи необхідність розвитку науково-технічного потенціалу, доволі 

функціонально звуженим вбачається значення науки та не провідною є її 
роль. Натомість наука має стати драйвером розбудови нової моделі 

економіки, будучи невід’ємним елементом системи «освіта-наука-

виробництво» та повною мірою бути включеною у державотворення. Значний 

потенціал науки в Україні працює або на закордонні корпорації або без 

будь-якого зв’язку з нагальними чи перспективними потребами суспільства; 

- попри намічені активні зусилля та тенденції формування комплексу  

стратегічних орієнтирів та дій, відсутня єдина система підвищення 
конкурентоспроможності економіки, система стратегування (неперервний 

процес співпраці та взаємодії різних типів влади, вищих ешелонів управління 

в країні), 

- наявний невисокий рівнь інноваційної культури та усвідомлення, що 
економічний розвиток країни та її громадян безпосередньо залежить від 

посиленого й ефективного використання чинників інноваційного розвитку 
[27].  

Аналіз наукових досліджень щодо розвитку інноваційного 

підприємництва провідних країн світу дав змогу виокремити такі варіанти 

інноваційної політики: технологічний поштовх, ринково орієнтована політика, 

соціально орієнтована політика, зміни економічної структури господарського 
механізму. Різні промислові країни-лідери у певні періоди розвитку 

економіки визначали і надавали пріоритетного значення котромусь варіанту 

інноваційної політики, розробляючи та реалізуючи заходи для підтримки 

обраного курсу. 

У межах інноваційного розвитку України застосування інтелектуальної 

компоненти, зменшення рівня енерго- та ресурсовитратності виробництва, 

введення у дію інноваційного потенціалу економічного зростання  країни, 
розвитку та структурного оновлення підприємств для підвищення 

конкурентоспроможності  економіки  на  всіх  рівнях  господарювання   
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визначено основним пріоритетним напрямом державної інноваційної 

політики. Процес узгодження державної інноваційної стратегії та політики  

наведена на рис. 1.4. 

 

  
 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Процес узгодження державної інноваційної стратегії та 

політики 

Державна інноваційна політика поєднує наукову та технологічну 

компоненти. Наукова політика націлена на виробництво наукових знань, 
технологічна зумовлює розвиток галузевих технологічних орієнтирів. 

Загалом, у наукових джерелах виокремлюють методи державного 

регулювання інноваційних процесів, які мають стимулюючу дію на 

розвиток інноваційної діяльності та створення сприятливого клімату в 

країні. 

Візія та місія інноваційної політики держави. 
Підвищення рівня і результатів інноваційної активності. Забезпечується 

урядом, Міністерством освіти і науки та іншими гілками й органами влади 

Зовнішній і внутрішній стратегічний аналіз. 
Обрання методу аналізування, властивостей навколишнього середовища, 
характеру головних чинників успіху щодо втілення інноваційної стратегії 

та інноваційної політики 

Вибір стратегічних інноваційних цілей і формування альтернатив 

Перенесення загальнодержавної стратегії у площину компетенції 
Міністерства освіти і науки та інших підпорядкованих структур. Досягнення 

консенсусу між загальнодержавною й інноваційною стратегіями 

Формування індивідуальних цілей і починань виконувачів. Визначення 
завдань для реалізації інноваційної стратегії 

Результати впровадження стратегічних дій: 
- Отримання намічених соціально-економічних результатів і результатів 
реалізацїї інноваційної діяльності. 
- Задоволення попиту на інновації. 
- Мінімізація інноваційних ризиків, зростання ефективності інноваційної 
політики. 
- Покращення кваліфікації відповідальних осіб за проведення реалізації 
інноваційної політики. 
- Підвищення конкурентоспроможності економіки. 
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Низка заходів може здійснюватися і на регіональному рівні. Активно 

застосовуються непрямі заходи  формування  сприятливого правового 

середовища у сфері оподаткування, кредитно-фінансової політики, 

господарського права, процедур банкрутства, формування інноваційної 

інфраструктури тощо [27].  

Пріоритет прямого державного фінансування зазвичай мають напрями, 

які не можуть підтримуватися приватним сектором за високого ступеня 

неконтрольованого ризику та комерційної невизначеності (фундаментальні 

дослідження) або великих за обсягом і важко окупних витрат 

(великомасштабні науково-технічні проекти національного масштабу). 

Крім того, держава традиційно бере на себе пряме фінансування НДДКР у 

сферах, де виступає основним   замовником   високотехнологічної   

продукції   (наприклад, у  галузі військової техніки) або там, де існує явна 

загроза національним виробникам унаслідок загострення міжнародної 

конкуренції [82]. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІНОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ 

 

2.1. Аналіз факторів державного впливу на інноваційний розвиток 

економіки в Україні 

 
Для України проблема розвитку інноваційної діяльності є 

надзвичайно актуальною, тому що проблема підвищення ефективності 

виробництва стоїть перед кожною підприємницькою структурою, оскільки 

переважна їх більшість утворена в процесі приватизації на базі колишніх 

державних підприємств. Слід зазначити, що майже всі підприємства 

працюють на застарілому обладнанні, а технології, котрі використовують у 

базових галузях, залишились на рівні досягнень науково-технічного 

прогресу 50 – 60-х років [72]. Про те, що інноваційний розвиток 

вітчизняних підприємств перебуває на низькому рівні, свідчить і той факт, 

що частка України в науково-технічному розвитку країн Європи в десятки 

разів нижча від її середнього рівня розвитку (див. табл. 1.1) [105].  

Успіхи ринкових перетворень в Україні неможливі без пожвавлення 

виробничо-господарської діяльності підприємств, що, в свою чергу, 

вимагає безперервного оновлення основних фондів базових підприємств 

шляхом розвитку цілого ряду нових підприємств машино- і 

приладобудування, електронної та радіотехнічної промисловості. Саме ці 

галузі, на наш погляд, найбільшою мірою визначають технічний прогрес, а 

отже, забезпечують переведення підприємств як базових, так і всіх інших 

галузей на нові технології. Зауважимо, що майже всі промислові 

підприємства працюють сьогодні на застарілому обладнанні. Рівень 

зношення основних виробничих фондів у промисловості регіону за останні 

п’ять років, починаючи з 1995 р., зріс з 46% до 54%, а в машинобудуванні 

– з 48% до 57%. При цьому зношення машин і устаткування у 
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промисловості збільшилося з 55,8% до 68,7%, а в машинобудуванні – з 

58,2% до 71,4%. Все це стверджує поглиблення технологічного розриву 

між вітчизняним виробництвом і виробництвом розвинутих країн світу. 

Ось чому сьогодні особливо важливим є вибір раціональних шляхів 

активізації інноваційної діяльності машинобудівних підприємств як в 

країні, так і в регіоні. Як показує світовий досвід, можливості оновлення 

виробничого потенціалу та продукції підприємств у перспективі залежать 

від сьогоднішнього здійснення наукових досліджень і проектно- 

конструкторських розробок та швидкого впровадження нововведень у 

виробництво. 

У процесі розробки та комерціалізації інновацій, залежно від їх 

складності та масштабів, може брати участь значна кількість різних за 

розміром підприємств та інших установ ринкової інфраструктури. Це 

приводить до виникнення специфічних відносин на ринку інновацій. 

Складність   інноваційних   відносин  у  тому,  що   вони  охоплюють,  крім 

процесів розробки і освоєння випуску нової продукції, ще й процеси 

переміщення технологій, ноу-хау, гудвілів, управлінського досвіду, 

виробничих зв’язків, здатних приносити фірмі додаткові прибутки шляхом 

підвищення її конкурентоспроможності, тобто процеси, котрі важко 

піддаються прогнозуванню. Дана ситуація поглиблюється наявністю ряду 

специфічних для інноваційного процесу ознак. Зокрема цей процес часто 

характеризується не збіганням у часі появи й об’єктивної необхідності в 

нововведенні. Так, проведені зарубіжними вченими дослідження свідчать, 

що розрив у часі між появою нового відкриття, джерелом якого є нові 

знання, і його розробкою до рівня прикладної технології та освоєння 

ринком становить 20 – 25 років. Поряд з тим, 50 – 60% усіх дослідно-

конструкторських розробок ніколи не втілюють у нову продукцію, що 

реалізується, а 30% нововведень протягом короткого періоду часу 

перестають бути прибутковими. Крім того, за оцінками американських 

вчених, частка витрат на науково-дослідні і дослідно- конструкторські 
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розробки, що припадає на невдалі нововведення,  сягає 50%. Йдеться про 

високу міру економічного ризику в  інноваційній діяльності. Однак віддача 

від інших 50% витрат (на вдалі нововведення) є настільки високою, що 

вона багатократно (в тисячу, а то й більше разів) перекриває сукупні 

витрати на всю інноваційну діяльність. Ось чому, незважаючи на високу 

ризикованість інвестицій в інноваційну діяльність, провідні країни світу 

постійно збільшують обсяги вкладень у науку [25].   

Очевидно, що для реалізації інноваційних процесів необхідні значні 

інвестиційні ресурси. Досвід свідчить, що переконати інвестора, а в 

майбутньому і споживача можна лише через обґрунтування переваг 

нововведення перед конкурентами шляхом забезпечення вищої якості 

(кращих експлуатаційних параметрів) або переваг в ціні. Водночас 

підвищення якості вимагає і відповідних витрат, інколи навіть значних. 

Переваги в ціні досягаються шляхом зниження собівартості вдосконаленої 

продукції. Слід зазначити, що характерною особливістю останніх років є 

збільшення витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські  

роботи великих фірм. Звернемо увагу також на те, що обмін даними, які 

враховують витрати на створення нових виробів, доцільно було б 

здійснювати за допомогою електронних засобів, що вимагає розвитку 

сучасних інформаційних комунікацій. Користь від цього більш ніж 

очевидна. Це дасть змогу розробникам, що спільно працюють над 

вирішенням певного завдання, швидко обмінюватися інформацією і значно 

зменшить час на вибір оптимальних технічних рішень, а також, базуючись 

на прогнозах, здійснювати вибір найефективніших інноваційних проектів. 

Це, в свою чергу, дасть змогу підвищити швидкість впровадження 

нововведень шляхом відкидання з їх загальної кількості 

безперспективних[24].  

Наведене вимагає детального аналізу інноваційних процесів у 

промисловості, котрий неможливий без розробки їх класифікації і 

визначення джерел їх фінансування та інформаційного забезпечення. 

У динаміці інноваційний процес можна представити рядом стадій й 
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етапів, що відображають трансферт нововведень у матеріальне 

виробництво: від зародження і проведення фундаментальних досліджень, 

проектно-конструкторських розробок, створення дослідних зразків, їх 

випробування у лабораторіях до організації серійного чи масового 

виробництва новинок та їх реалізації і обслуговування (див. рис.1.12). 

Інноваційний процес включає дві стадії: розробку та  

комерціалізацію. Це пояснюється тим, що інноваційний процес не 

закінчується появою на ринку новинок, а продовжується і після 

впровадження, тому що під час дифузії (поширення) нововведення 

постійно вдосконалюється, що дає змогу розширити ринки його збуту. 

Починається інноваційний процес з фундаментальних досліджень суто 

теоретичного характеру, в результаті яких отримують нові наукові знання, 

що відображаються у наукових відкриттях. 

Саме фундаментальне дослідження, в результаті якого відбувається 

генерація нових ідей, є основою інноваційного процесу. Проте такі 

дослідження характеризуються високою мірою ризику, адже лише 5% з них 

дають позитивні результати. Враховуючи зазначене, слід зауважити, що в 

умовах ринкової економіки займатися такого роду дослідженнями можуть 

лише науково- дослідні інститути Академії наук та вищі навчальні заклади, 

робота яких фінансується за рахунок коштів Державного бюджету[33].  

На основі отриманих результатів фундаментальних досліджень 

здійснюють дослідження прикладного характеру. Прикладні дослідження 

передбачають виконання робіт, пов’язаних з пошуком шляхів практичного 

застосування наукових відкриттів, результати котрих оформляють як 

винаходи. Наступним етапом на шляху реалізації інновацій є науково- 

дослідні розробки. Вони спрямовані на створення певного виду виробів і 

технологічних процесів, на перевірку принципово нових технічних  рішень 

на експериментальних зразках у лабораторних умовах.

 Цим видом  діяльності, тобто науково-дослідними розробками 

прикладного характеру, може займатися галузева наука – галузеві науково-
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дослідні інститути та проектні конструкторсько-технологічні організації, 

адже ризик тут значно зменшується, оскільки 85 – 90% цих робіт 

завершують успішно [6].  

Результати прикладних досліджень є основою для наступного етапу 

інноваційного процесу – інженерних або дослідно-конструкторських 

розробок. Етап дослідно-конструкторських розробок передбачає доведення 

результатів науково-дослідних робіт до умов промислового освоєння і 

включає виконання проектної і робочої документації, дослідну перевірку 

технічних рішень у галузі техніки, технології та організації виробництва. 

Слід зазначити, що 95 – 97%  цих  досліджень  закінчуються  позитивно 

[57], тому їх проведенням в умовах ринку може успішно займатися 

заводська наука – науково-дослідні і проектно-конструкторські сектори на 

підприємствах. Кінцевим етапом стадії розробки є експериментальне 

виробництво. На даному етапі передбачається здійснення технічної 

підготовки виробництва новинок, що веде до появи дослідних зразків і 

розробки робочої документації. 

Надзвичайно важливо не допустити більших, ніж конкуренти, витрат 

часу на стиках між стадіями і етапами інноваційного процесу, оскільки тут 

з’являються найбільші труднощі. Чим більша швидкість загального 

проходження інноваційного циклу, тим вищі темпи оновлення 

виробництва. За цих умов ефективність виробництва забезпечуватимуть  

ще й надійність і швидкість перебігу кожної з цих стадій і етапів. 

Практика господарювання США, які в 1999 р. були визнані 

найконкурентоспроможнішою країною світу, підтверджує правильність 

даного висновку. Вчені-дослідники пояснюють це досягнення їх 

технологічно-динамічною економікою, зокрема високою здатністю саме до 

швидкої реалізації нововведень порівняно з іншими розвинутими країнами 

світу. Надзвичайно важливим моментом в інноваційній діяльності 

підприємств в умовах ринкової економіки є прискорення якісного 

виконання кожного з її етапів. У зв’язку з цим етапи дослідно- 
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конструкторських   розробок   та   експериментального   виробництва,   які 

успішно може реалізовувати заводська наука, доцільно передавати 

венчурним фірмам, ефективність функціонування яких у даний час є 

вищою. При цьому можна сказати, що "провідниками" інноваційних 

відносин є комунікації, котрі виникають в умовах невизначеності. 

Інноваційні комунікації – це система обміну інформацією між великими, 

середніми і малими (венчурними) підприємствами. 

Після етапу освоєння починаються процеси налагодження масового 

виробництва новинок та їх реалізації, тобто починається стадія 

комерціалізації. На даних етапах вищою є ефективність функціонування 

великих підприємств. 

При вивченні питань організації інноваційної діяльності у 

високорозвинених країнах світу доходимо висновку, що значна частка в 

технологічних нововведеннях належить саме великим підприємствам. Це 

дає змогу стверджувати, що інноваційний потенціал у країнах з  

розвинутою ринковою економікою зосереджений на великих 

підприємствах. Наприклад, частка великих підприємств у загальному  

обсязі випуску продукції в Японії становить 80%, в Англії – 67%, у 

Німеччині – 63%, у США та Канаді – 50%, у Франції – 44% [73].  

При цьому слід вказати на такі переваги великих підприємств у сфері 

інновацій: 

– потужна і добре оснащена виробничо-технічна база; 

– концентрація значних фінансових ресурсів; 

– об’єднання вчених і дослідників з різних галузей знань; 

– можливість здійснення паралельних розробок нововведень; 

– налагоджена система науково-технічної інформації. 

Зрозуміло, що для прийняття компетентних рішень в інноваційній 

діяльності сьогодні необхідно опрацювати значні масиви інформації, адже 

суспільство перебуває на тому етапі свого розвитку, коли вона є 

найважливішим товаром. Сьогодні забезпечення високої ефективності 
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інноваційної діяльності в нашому суспільстві – “суспільстві  інформатики” 

– можливе лише на основі володіння достовірною інформацією як про 

стан    внутрішнього    середовища,    так    і    про    зовнішнє    оточення. У 

практичному житті цього можна досягти шляхом збору та аналізу науково- 

технічної інформації. У зв’язку з цим виникає потреба в створенні 

досконалої системи інноваційно-інформаційного забезпечення. В умовах 

гострої конкурентної боротьби найістотнішою проблемою, що визначає 

переваги інноваційних задумів, є те, з яким випередженням стосовно 

очікуваної реалізації на ринку вони виникають. Це здійснюють шляхом 

правильного відбору та оцінки можливих джерел інформації (рис. 2.1). 

Сьогодні можливості отримання науково-технічної інформації є доволі 

широкими: від участі у виставках, ярмарках, конференціях, наукових 

симпозіумах до ознайомлення з монографічними джерелами та статтями в 

періодичних наукових виданнях та іншими джерелами інформації як, 

наприклад, інформаційні листки, комп’ютерні журнали, депоновані 

рукописи тощо. Звичайно, на етапі фундаментальних досліджень 

найважливішим джерелом для отримання інформації є участь у наукових 

симпозіумах, на етапі прикладних досліджень важливе значення матиме 

участь у конференціях. 

При переході на такі етапи, як дослідно-конструкторські розробки і 

експериментальне виробництво, найпоширенішим джерелом отримання 

інформації є науково-технічна пропаганда. Якщо підприємство при дифузії 

інновації перебуває на етапі освоєння масового виробництва, то з 

найбільшою інтенсивністю обмін передовими ідеями, який веде до 

накопичення новаторського потенціалу, здійснюється шляхом участі в 

ярмарках і виставках. 

Як правило, різні джерела з різним випередженням сигналізують про 

можливості інновацій, що є важливим при виборі найефективніших 

способів отримання інформації. Так, на етапі реалізації найдоцільнішим 

джерелом інформації буде ринковий попит, адже саме врахування вимог 
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споживачів дасть змогу виявити ефективні рішення, що стосуються 

вдосконалення нововведення. Але слід звернути увагу на те, що в 

практичному житті ситуація є значно складнішою, адже інноваційний 

процес буде  дуже повільним, якщо інформацію отримувати лише з одного 

джерела. Загалом потрібно використовувати всі джерела, поєднуючи їх. 

 

 
 

Рис. 2.1. Джерела інформації і фінансування інноваційного процесу. 
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комунікацій. Такий підхід дасть змогу забезпечити широкий спектр 

володіння інформацією, що має першорядне значення як для окремого 

підрозділу, так і для підприємства в цілому. Про необхідність саме такого 

системного  підходу  свідчить  те,  що  на  перших  двох  етапах  згідно  з 

рішеннями ініціатора “губиться” від 40% до 60% ідей, а етапу реалізації 

досягають лише 18%  від усіх ідей [99].  

Водночас слід зауважити, що компетентна оцінка нових задумів може 

бути забезпечена лише об’єднаними зусиллями фахівців різних галузей 

знань, які працюють у різних підрозділах: науково-дослідних, проектно- 

конструкторських бюро, групах маркетингу, виробничих, фінансових, 

адміністративних та інших відділах. 

З метою активізації інноваційної діяльності підприємств виникає 

необхідність персоналізації повноважень і встановлення відповідальності 

посадових осіб, а також організації належного інформаційного 

забезпечення. На підставі аналізу типових функцій і завдань пропонуємо 

створити на підприємствах інноваційно-інформаційні центри.  

Інноваційно-інформаційний центр (ІІЦ) є тим підрозділом, котрий 

може створити умови для вирощування та безперешкодного проходження 

ідей через різні інстанції організації. Інноваційні проекти базуються на 

ідеях, що виникають з різних джерел, зокрема їх генераторами можуть 

бути: науково-дослідницький персонал, працівники відділу маркетингу, 

споживачі, а також  виробничий персонал – робітники і службовці. 

Процес активізації винахідницької і раціоналізаторської діяльності 

працівників на досліджуваних підприємствах вимагає налагодження  

роботи групи, яка б займалася патентуванням нововведень. Кожен 

працівник підприємства повинен бути впевнений у тому, що коли його ідея 

виявиться перспективною, то будуть вжиті заходи для забезпечення її 

захисту, особливо в тому випадку, коли ідея є новою і оригінальною. Для 

забезпечення кращого використання цього внутрішнього резерву 

активізації інноваційної діяльності пропонуємо створити групу 
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патентознавства, винахідництва та раціоналізації на тих середніх і великих 

підприємствах, де вона відсутня. Даний підрозділ здійснюватиме роботи, 

пов’язані з патентним захистом власних  винаходів,   перевіркою патентної 

чистоти розробок і підготовкою патентної інформації. Налагодження 

роботи з патентного захисту розробок дасть змогу активізувати 

винахідницько-раціоналізаторську роботу на підприємстві. Не менш 

важливе значення має налагодження роботи щодо забезпечення патентної 

чистоти розробок. Для забезпечення високого рівня патентоздатності і 

патентної чистоти розробок доцільно проводити патентно-інформаційні 

дослідження, що передбачають пошук, систематизацію та аналіз 

документації. 

Закінчується робота групи патентознавства, винахідництва і 

раціоналізації створенням патентних фондів. Належне врахування 

внутрішніх ідей, обов’язкове патентування результатів винаходів і 

рацпропозицій зекономить багато зусиль у майбутньому. Отже, створення 

даної групи при інноваційно-інформаційних центрах дасть змогу 

забезпечити високу конкурентоспроможність розробок шляхом перевірки 

їх на патентоздатність і патентну чистоту, а також здійснювати їх правовий 

захист патентами і авторськими свідоцтвами та  обґрунтовувати 

доцільність придбання ліцензій. 

Зрозуміло, що тільки прогресивні ідеї інноваційних проектів 

заслуговують подальшого вивчення, тому при їх розробці важливе місце 

має економічне обґрунтування підприємницьких задумів. У зв’язку з цим 

при інноваційно-інформаційних центрах запропоновано створити групу 

економічних досліджень та аналізу інноваційних проектів. Хоч кожний 

проект має свої особливості, на фазу відкриття витрачається значно менше 

часу, ніж на його перевірку та підготовку до впровадження. 

Загальновідомо, що дослідження на 5% складається з натхнення і 95% – з 

рутинної роботи. Отож, значна частина роботи з обґрунтування 

інноваційних проектів має технічний характер [98]. 
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Найсуттєвішими проблемами активізації інноваційної діяльності на 

підприємствах є питання її інформаційного забезпечення. Для повного і 

швидкого володіння інформацією важливе значення має налагодження 

роботи сучасної електронної бібліотеки, структуроутворюючими 

елементами  якої  є  банки  і  бази  даних.  Банк  даних  –  це  найважливіша 

складова частина електронної бібліотеки, що є сукупністю програмних, 

організаційних і технічних засобів, призначених для накопичення і 

використання систематизованої інформації, сконцентрованої у певному 

місці. Центральною ланкою банку даних є база даних, інформація якої і 

використовується для розв’язку різних завдань. 

Важливе значення для забезпечення успіху підприємства має і 

створення групи комп’ютерного та Web-дизайну, а також групи 

автоматизації проектування та розробки internet-проектів. В Україні поки 

що використання internet є доволі обмеженим. Так, тільки 55,7% опитаних 

підприємств використовують його для розміщення реклами на власних 

Web-сторінках і 50,2% – для e-mail [91].  

Інноваційний процес ефективний лише тоді, коли його здійснення 

передбачає взаємодію різних підрозділів підприємства. Якщо ідея, яка 

міститься в інноваційному проекті, пройшла економічне обґрунтуванн, 

тобто враховані всі запити, що ґрунтуються на спостереженнях 

маркетологів, то можна вважати, що керівництво підприємства не 

сумніватиметься у збуті продукції і сміливо починатиме її масове 

виробництво. 

Отже, створення на підприємствах інноваційно-інформаційних центрів 

дасть змогу використати внутрішні та зовнішні резерви активізації 

інноваційної діяльності, завдяки яким витрати ресурсів на розробку і 

реалізацію інноваційних проектів дадуть можливість отримати швидкі 

результати у вигляді нової продукції, нових технологічних процесів, нових 

способів і методів організації виробництва і праці, що забезпечить 

максимум ефективності при мінімальних витратах матеріальних, трудових і 
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фінансових ресурсів. Варто зазначити, що організація інноваційно- 

інформаційних центрів у такому вигляді доцільна тільки на великих 

підприємствах, а на малих функції інноваційного підрозділу можуть 

виконувати окремі спеціалісти та керівники підприємства. На нашу думку, 

для активізації інноваційної діяльності підприємств доцільно здійснити 

наступні кроки.  

1. Ввести в структуру підприємства інноваційно-інформаційні 

центри (ІІЦ), де певна категорія спеціалістів займалася б внутрішніми 

комунікаціями, зокрема пошуком і відбором необхідної для підприємства 

науково-технічної, економічної та іншої інформації, випуском 

внутріфірмових видань, підготовлених на основі спеціальних конференцій 

(інформаційних листів, бюлетенів, журналів), запровадженням власних 

каналів “зворотного зв’язку”. 

2. Запровадити електронні комунікації: електронну бібліотеку, 

електронну пошту, електронні дошки оголошень, мережі передачі даних. 

3. Враховуючи досвід господарювання передових фірм Заходу та 

зростання конкуренції і швидкі темпи змін в інноваційній діяльності, 

запровадити безперервний для всіх категорій працівників процес 

підвищення кваліфікації. 

4. Запровадити програми широкого залучення працівників 

підприємства до інноваційної діяльності шляхом активізації діяльності 

людей, схильних мислити нетрадиційно. Наприклад, після кількох років 

функціонування “інноваційних систем” у Eastman Kodak Company 

впроваджені лише за один рік ідеї принесли прибуток у 300 млн. дол., тоді 

як витрати на утримання цих систем не перевищували 0,3% від річного 

прибутку; а понад 90% авторів пропозицій і винаходів виявили бажання 

надалі працювати з інноваційними системами, хоча лише в середньому 

чотири з кожної сотні ідей приймалися до виконання [103].  

Із зазначеного вище стає очевидним, що інформаційне забезпечення 

інноваційної діяльності є процесом громіздким і коштовним, а тому, з 
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одного боку, реалізувати його під силу лише великим підприємствам. З 

іншого боку, сукупність підприємств, що займаються інноваційною 

діяльністю, не є однорідною.  

 

2.2. Проблеми державного управління інноваційним розвитком 

економіки в Україні 

 

Еволюція ринкової економіки доводить, що взаємовідносини малих, 

середніх і великих  підприємств у сфері інновацій мають 

взаємодоповнюючий і взаємозабезпечуючий характер. Йдеться про те, що 

успішно займатися інноваційною діяльністю можуть як великі, так і малі 

підприємства. Тож стає очевидним, що стримуючим чинником на шляху 

реалізації інноваційних процесів за цієї умови буде не  розмір 

підприємства, а система господарського механізму. У зв’язку з цим 

доцільно зауважити, що, на наш погляд, основним критерієм розвитку 

економіки буде відпрацьована ефективна система взаємодії підприємств 

різного розміру в сфері інноваційної діяльності. При цьому виникає 

необхідність оптимального поєднання цих організаційних структур 

економіки. Ось чому перед економічною наукою України доволі гостро 

постає проблема забезпечення раціональних комунікаційних відносин між 

малими, середніми та великими підприємствами для активізації і 

підвищення ефективності їх інноваційної діяльності. 

На нашу думку, одним з перших кроків у цьому напрямку для України 

має стати розвиток мережі динамічних і гнучких малих інноваційних 

підприємств, що характеризуються високою ефективністю на певних 

етапах інноваційного процесу. Правильність даного висновку підтверджує 

практика господарювання у розвинутих країнах. Так, частка малих 

підприємств у технологічних нововведеннях становить близько 31%, 

середніх – 14%, а великих підприємств – 55%, тобто питома вага малих і 

середніх підприємств у нововведеннях майже дорівнює питомій вазі 
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великих[74].  

Дослідження, проведені американським економістом Р. Стиперманом, 

показали, що, як правило, “великі корпорації ... не беруться за проведення 

"неперспективних" розробок”[79]. Здебільшого тут виявляють ініціативу 

венчурні фірми, винахідливість і гнучкість яких допомагають їм проникати 

в нові галузі. Однією з причин широкого використання внутрішніх 

венчурів у процесі "генерації" нових ідей є, звичайно, і та обставина, що 

вони не потребують власних матеріальних і фінансових ресурсів. Проте це 

вимагає залучення висококваліфікованих спеціалістів і талановитих людей. 

Саме особливі умови праці у  венчурних підприємствах –  цікава тематика 

досліджень; більша можливість творчого пошуку; реальність прийняття 

"власних рішень"; уникнення перетворення винахідників у гвинтики 

бюрократичних механізмів – обумовлюють їх значні успіхи в науково-

дослідних і дослідно-конструкторських розробках. Досвід розвинутих країн 

показує, що венчурний бізнес зосереджений саме в наукомістких галузях 

– у виробництві електронних приладів, інтегральних схем,

 напівпровідників, комп’ютерів, програмного забезпечення,

 штучного інтелекту. Висока економічна ефективність венчурних фірм 

пояснюється тим, що вони  оперативно вирішують проблему розробки і 

впровадження у виробництво нововведень, адже за "темпами  доведення  

розробки  до  комерціалізації  конкурувати  з  ними великим 

підприємствам складно" [73].  

Про ефективність малих інноваційних підприємств свідчить і той 

факт, що вони витрачають близько 2,22 року, щоб вийти з нововведенням 

на ринок, тоді як на великих підприємствах цей період складає близько 3,5 

року. Крім цього, темпи нововведень на малих підприємствах на третину 

вищі, ніж у великих, а в розрахунку на 1 американський долар вкладень у 

науково-дослідні роботи малі підприємства реалізували в 24 рази більше 

нововведень, ніж великі [113, 64]. Думку про високу ефективність науково- 
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дослідних робіт венчурних підприємств підтверджує ще й той факт, що 

саме дані фірми дали путівку в життя більш ніж 60% великих нововведень 

ХХ ст., серед яких електрографія, вакуумні лампи, кольоровий фотопапір, 

мікропроцесор, персональний комп’ютер тощо [78].  

Слід також зазначити, що мале інноваційне підприємництво суттєво 

впливає на підвищення якості продукції через механізм формування 

конкурентного середовища, що особливо актуально в умовах розвиненої 

ринкової системи. Саме чітка цільова спрямованість і гнучкість малого 

бізнесу в стабільній ринковій економіці спроможні забезпечити максимум 

результатів при мінімумі витрат. Як засвідчує практика господарювання 

держав Заходу, висока ефективність малого підприємництва зумовлена 

значно меншою трудо-, матеріало-, енерго- та капіталомісткістю 

виробництва, а у випадку невдач збитки будуть мінімальними з огляду на 

малий   розмір   венчура.   Близько   79,2%   –   це   інвестиції   венчурів   в 

наукомісткі нововведення, що забезпечує активізацію інноваційної 

діяльності [91]. 

Стає очевидним, що важливе значення для підвищення ефективності 

інноваційної діяльності вітчизняних підприємств мають венчурні 

підприємства – це невеликі за розміром, гнучкі ризикові фірми, що 

створюють для апробації, доопрацювання і доведення до промислової 

реалізації інновацій, котрі характеризуються високим ступенем ризику. 

Варто зазначити, що великого розмаху венчурне підприємництво набуло у 

США, де з 1,5 млн. малих підприємств нараховується кілька тисяч 

венчурних фірм, обсяг витрат яких на науково-дослідні та дослідно- 

конструкторські розробки становить лише 5% від загального, а 

здійснюється у них близько 50% усіх винаходів. Дотого ж, якщо в цілому 

по американській промисловості успішний лише один з десяти 

інноваційних проектів, то у венчурних підприємствах – кожен другий [60].  

Зазначимо, що сьогодні американський ринок ризикового капіталу 

набагато перевищує західноєвропейський і японський. У Західній Європі 
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першість у венчурному підприємництві займає Великобританія [35]. На 

порядок меншою, ніж у США, є також кількість венчурних підприємств у 

Японії, ринок венчурного капіталу якої становить лише 4 – 5% від обсягу 

американського ринку  [60].  

Враховуючи те, що малий бізнес може реалізувати свої можливості 

практично у всіх сферах діяльності, зростає зацікавленість в інноваційній 

діяльності, що забезпечує його стабільний розвиток у нових умовах.  

Одним з перших кроків у цьому напрямку є декларування у своїх статутах 

інноваційної діяльності. Проте це ще не є свідченням докорінних якісних 

змін, бо, як підтверджують дослідження, у більшості випадків йдеться 

лише про декларування цього виду діяльності, насправді ж тільки незначна 

частка малих підприємств займається інноваційною діяльністю. 

У колі експертів і представників ділового світу, які вивчають 

американський досвід венчурного підприємництва, поширена думка, що 

період формування і "дозрівання" малих інноваційних підприємств триває 

5 – 7 років. Після завершення роботи, для виконання якої створювались 

венчурні підприємства, їх або розформовують, згортаючи діяльність, або їх 

поглинає велика фірма. Разом з тим, при сприятливих умовах частина з  

них розгортає активну підприємницьку діяльність шляхом відкриття 

власного виробництва. При цьому близько 20% малих фірм 

перетворюються у відкриті корпорації, 60% – поглинають потужніші 

конкуренти, а 20% – стають банкрутами [43]. При порівнянні організації 

діяльності вітчизняних і зарубіжних малих інноваційних підприємств - 

венчурів помітні суттєві відмінності. 

Зауважимо, що у нас вже є певний досвід у створенні малих 

підприємств інноваційного типу (венчурів), спроможних значно 

активізувати інноваційні процеси в Україні. Одним з перших таких малих 

підприємств, котрі працювали як венчурні фірми, був кооператив 

"Вторполімермаш", що спеціалізувався на випуску електронного 

обладнання. До найвідоміших малих інноваційних підприємств належать 
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також науково-технічна компанія "Тест" (м. Харків) і науково-технічний 

центр "Техносистем" (м. Дніпропетровськ), що спеціалізуються на 

виготовленні установок для очищення стічних вод з використанням фізико-

технічних перетворень. Ще одним прикладом ефективної роботи венчурів є 

діяльність малого товариства "Комос" (м. Київ), що спеціалізується в галузі 

електроніки [92]. 

Відомо, що в промислово розвинутих країнах світу, котрі приділяють 

багато уваги розвитку венчурного підприємництва, існують такі його 

основні організаційні форми: 

– "незалежні" малі венчурні фірми; 

– "зовнішні" венчури корпорацій; 

– "внутрішні" венчури корпорацій, що утворюються як самостійний 

підрозділ. 

Хоча венчурні підприємства є важливим джерелом нововведень, для  

їх створення необхідна наявність таких складових: 

– ідея (майбутнє нововведення); 

– інноватор (вчені, творчі люди); 
– підприємець, готовий створити венчурну фірму;  
– венчурний капітал для фінансування діяльності ризикової фірми 

[62]. 

У розвинутих країнах, де успішно функціонують венчурні 

підприємства, є також інфраструктура, що істотно впливає на створення і 

функціонування "незалежних" венчурів. Саме таким чином вирішується 

основна проблема підприємця-інноватора – пошук інвестора, адже 

елементи інноваційної інфраструктури включають численні інвестиційні 

компанії, фонди, страхові компанії, аудиторські й екаутингові фірми, 

фондові біржі, інжиніринго-консалтингові фірми, бізнес-центри, 

інкубатори, агентства з набору висококваліфікованого персоналу тощо. 

Важливу роль у наданні інвестиційної підтримки малим наукомістким 

підприємствам відіграють пенсійні фонди, що мають у світі великий 

потенціал як фінансове джерело для венчурного капіталу. Спонукальним 
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мотивом до інвестиційної діяльності пенсійних фондів є потреба в захисті 

грошових коштів від інфляції і зростання їх доходів, тому вони шукають 

надприбуткові сфери вкладення капіталу. Їх частка в загальній сумі 

капітальних вкладень Великобританії є найвищою  і  становить  29,5%  

[32]. 

Істотний внесок у венчурне фінансування роблять банки. На частку 

“венчурних фондів, які є складовими структурами підрозділів банків, 

припадає близько третини їх загального обсягу”. Наприклад, у Голландії їх 

частка становить 29,17%, а в Великобританії – 18,7% [26]. 

Активізується і діяльність страхових компаній у процесі фінансування 

діяльності незалежних венчурних фірм. У Голландії частка страхових фірм 

у фінансуванні венчурів посідає третє місце і становить 23,51%/ Слід 

зазначити, що для зниження ризику пенсійні та страхові компанії 

фінансують переважно останні етапи інноваційного процесу [26]. 

Відомо, що великі підприємства можуть використовувати венчури як 

“атоми” і “багатоатомні молекули”, за допомогою яких вони можуть 

швидко і дешево створювати та перебудовувати свою виробничу систему”. 

Створення зовнішніх венчурів дає змогу диверсифікувати виробництво   

одночасно   за   різними   напрямками,   підтримуючи   його 

конкурентоспроможність. Проте це також вимагає відповідних витрат і 

поки що не під силу вітчизняним машинобудівним підприємствам [9].  

Незаперечним фактом є значний вплив венчурного підприємництва на 

активізацію інноваційної діяльності промислово розвинутих країн світу, 

про що свідчить більш ніж 50-річний період його розвитку. Вивчення 

досвіду зарубіжних країн має важливе значення саме в умовах кризового 

стану економіки України, де такий вид діяльності тільки набуває процесу 

практичного втілення. Власне кризова ситуація, що виникла в країнах 

Західної Європи та США в 1980 – 1982 рр., сприяла зближенню інтересів 

великих і малих підприємств у питаннях спільного вирішення проблеми 

підвищення ефективності виробництва на базі обміну науково-технічною 
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інформацією, тому що малим підприємствам не під силу забезпечувати 

утримання потужної інформаційної бази. 

Однак слід визнати, що в Україні розвиток венчурного бізнесу ще не 

набрав достатнього розмаху. На нашу думку, починати  доцільно  з 

розвитку власне внутрішніх венчурів, які є найбільш виваженим, 

найобережнішим методом впровадження інновацій. Вони забезпечать 

розробку та реалізацію нововведень, тому що базуються на високій 

концентрації інтелекту і використанні науково-дослідницького, 

обчислювального та іншого обладнання й інформаційної бази великих 

підприємств. 

Як показав аналіз, на жодному з досліджуваних машинобудівних 

підприємств, що функціонують у наукомістких галузях економіки, не 

створені внутрішні венчури, які б могли спеціалізуватися на проведенні 

наукових досліджень та інженерних розробок. Враховуючи велику 

актуальність проблеми та необхідність активізації інноваційної діяльності 

машинобудівних підприємств регіону, вважаємо за доцільне запропонувати 

ряд заходів, котрі сприятимуть цьому: 

– керівництво підприємства повинно розглянути можливість та 

оцінити доцільність прийняття рішення про створення внутрішніх 

венчурних фірм з подальшим контролюванням їх діяльності; 

–  підприємство може надавати венчурній фірмі консультаційні 

послуги у сфері управління та інші; 

– підприємство забезпечує внутрішній венчур науково-дослідним 

обчислювальним та іншим обладнанням, а також надає 

можливість користування своєю інформаційною базою; 

– венчурному підприємству має бути надана юридична, фінансова 

та кадрова самостійність; 

– венчурне підприємство повинно займатися ризиковими  ідеями, 

які б не збігалися з інноваційними проектами великого 

підприємства [14]. 
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Справді, оскільки діяльність "внутрішніх" венчурних підприємств, які 

займаються науково-дослідною роботою,  зазнає  найбільшого 

комерційного ризику, то великим підприємствам доцільно зробити їх 

відносно самостійними, адже автономність внутрішніх венчурів знижує 

ризик, що виникає в результаті диверсифікації виробництва. Внутрішні 

інноваційні сектори хоч і мають певну самостійність, але вони 

підпорядковані та підзвітні директору (віце-президенту) великого 

підприємства. Завдання внутрішніх венчурних фірм – протягом 

обумовленого терміну розробити новинку і підготувати її до запуску в 

масове (серійне) виробництво. За допомогою створення внутрішніх 

венчурів вітчизняні машинобудівні підприємства зможуть підвищувати 

конкурентоспроможність своєї продукції, проникаючи в нові галузі та 

завойовуючи нові ринку збуту. 

Але поєднання процесів розробки і впровадження у виробництво 

науково-технічних новинок у межах малого підприємства легко здійснити 

лише за умов наявності в однієї людини здібностей науковця і підприємця, 

що в природі зустрічається доволі рідко. Крім того, слід визнати, що процес 

комерціалізації складних нововведень вимагає значних витрат усіх видів 

ресурсів і не завжди під силу венчурним підприємствам, котрі не здатні 

налагодити серійний випуск нової продукції. Ось чому виникає потреба   у   

налагодженні   комунікаційних   відносин   між   венчурними і великими 

підприємствами, що обумовлюється різною ефективністю на кожному з 

етапів інноваційного процесу. Звичайно, для забезпечення 

конкурентоспроможності велик  підприємства повинні підвищити 

ефективність інноваційної діяльності,  чого можна  досягти шляхом 

підтримки і співпраці з венчурними підприємствами в даній галузі. 

Найтісніші комунікаційні відносини властиві внутрішнім венчурам, тому 

саме вони можуть забезпечити швидкі позитивні зрушення в інноваційній 

сфері, тобто активізувати інноваційну діяльність вітчизняних підприємств. 
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Підсумовуючи  сказане, можна зробити висновок, що 

головним каталізатором активізації інноваційної діяльності в 

промисловості сьогодні може стати відпрацьована система раціональної 

взаємодії малих, середніх і великих підприємств щодо фінансування та 

інформаційного забезпечення. 

Можна погодитися з думкою ряду вчених, таких як Бєлєнький П. Ю., 

Соловйов В. П., Сенишин М. О. та Луценко Ю. В., що для економіки,  

котра тривалий час перебуває у стані трансформації, державне  

регулювання інноваційних процесів є однією з головних умов її швидкого 

переходу до ринкового господарювання. Необхідно усвідомити,  що в 

даних умовах життєво важливе значення має створення найближчим часом 

інфраструктур, які б сприяли динамічному і широкому розвитку 

інноваційних процесів. Ефективне державне регулювання інноваційних 

процесів дасть змогу активізувати науково-виробничий потенціал 

Західного регіону України шляхом розвитку нових виробництв сучасного 

рівня, що, в свою чергу, забезпечить випуск конкурентоспроможної 

продукції [10].  

 

2.3. Зарубіжний досвід регулювання інноваційного розвитку 

економіки: можливості адаптації в Україні 

 
Квінтесенцією системи державного регулювання, що спрямована на 

формування умов стійкого соціально-економічного, інноваційного 

розвитку є державна інноваційна політика та постійне зростання її 

важливості. У розвинених країнах світу державна інноваційна політика є 

одним з основних чинників забезпечення економічного зростання. Вона  

характеризується високою результативністю у вирішенні проблем 

суспільства та створює умови для підвищення ефективності  національних 

інноваційних систем. 

У середовищі глобалізаційних процесів затверджуються нові зачинання 
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інноваційної діяльності, які зорієнтовані на підвищення 

конкурентоспроможності субєктів економічних відносин і розбудову 

постіндустріального суспільства. Інноваційний розвиток не тільки підвищує 

конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, регіонів та економіки 

загалом, але й чинить значний вплив на рівень життя у країні [46]. 

Державна інноваційна політика країн світу у сучасних умовах 

постійно ускладнюється, здебільшого вона відходить від «ідеального» 

варіанту певної теоретичної моделі інноваційного розвитку й є композицію 

інструментів і заходів різноманітної спрямованості інноваційної політики 

країн. 

Вивчення зарубіжного досвіду регулювання інноваційних процесів у 

контексті підвищення конкурентоспроможності економіки є вкрай 

потрібним через проблемність його застосування в Україні. Схематичне 

представлення втілення й адаптації зарубіжного досвіду формування й 

реалізації інноваційної стратегії та політики наведене на рисунку 2.2. 

Адаптація зарубіжного досвіду формування та реалізації інноваційної 

стратегії та інноваційної політики повинна відбуватись через виявлення 

переваг і недоліків, перспектив і проблеми інноваційного розвитку 

зарубіжних країн, які вийшли на шлях інноваційного розвитку. Для цього 

важливо дослідити відмінності формування інноваційних стратегій і 

політики інноваційних країн- лідерів, інструменти регулювання 

інноваційного розвитку та діяльності в  різних соціально-економічних 

системах, тенденції розвитку НТП, зміни попиту на світовому ринку, 

впливи та тенденції глобального середовища.  

Такий аналіз дасть змогу виокремити чинники, які стримують 

конкурентоспроможність зарубіжних країн і розвиток інноваційної 

діяльності й інноваційних систем та  чинники, які сприяють 

конкурентоспроможності економіки зарубіжних країн, іноваційному 

розвитку. Адаптація зарубіжного досвіду в національному середовищі 

відбувається через проведення аналізування й оцінювання 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Оцінювання конкурентоспроможності національної економіки 

конкурентоспроможності національної економіки. 

 
 

 

     
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.2. Схематичне представлення втілення й адаптації 

зарубіжного досвіду формування та реалізації інноваційної 

стратегії та політики 
 
 

Виявлення слабких сторін формування конкурентоспроможності 

економіки та розвитку інноваційного процесу в країні; оцінювання та 

врахування інноваційного потенціалу, умов розвитку, реалізації інноваційної 

стратегії держави, досягнення соціально-економічних цілей розвитку. В 

кінцевому варіанті формується висновок щодо раціональності та 

доцільності застосування рішення. 
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У разі впровадження зарубіжного досвіду державного регулювання 

інноваційної діяльності важливо враховувати наявний та перспективний 

інноваційний потенціал країни, ресурсні можливості реалізації у практику 

управлінських рішень. Впровадження окремих регулюючих заходів, 

важелів повинно передбачати реакцію ринку (відображаються на ціні, 

конкуренції, заробітній платі тощо), інституцій, усіх учасників 

інноваційного процесу в країні, суспільні настрої з метою формування 

інституту довіри до державної інноваційної політики [48]. 

Дослідження питань формування та розвитку інноваційних процесів 

в економічно розвинутих країнах світу вказує на те, що державна 

інноваційна політика є необхідним компонентом соціально-економічної 

політики, завдяки якій окреслюють головні цілі, керунки, форми та 

принципи діяльності органів державної влади у науково-технічній сфері, 

відображає скерованість державних  

заходів щодо інноваційної діяльності. Головні типи державної 

інноваційної політики в економічно розвинутих країнах  світу наведено на 

рис. 2. 3. 

Варто виділити такі групи країн, яким найбільш притаманні ознаки 

держав-лідерів інноваційного розвитку, що дає змогу виявити 

найефективніші інноваційні стратегії: країни Західної Європи; країни 

Північної Америки, зокрема США, Канада; окремі Азіатські країни: 

Японія, Південна Корея, Сінгапур, Малайзія, Китай; Австралія тощо. 

Взаємодія зовнішніх і внутрішніх чинників (економічних, 

політичних, науково-технічних, соціальних, гуманітарних, екологічних) 

визначає країнову своєрідність інноваційних політик держав, які 

формуються у напрямі реалізації двох економічних процесів, що 

взаємообумовлені між собою: формування національних інноваційних 

систем (НІС) та поступ національних інноваційних систем, їхня 

трансформація в інструменти та засоби постіндустріального розвитку, 

становлення інноваційної економіки [48]. 



71 

 

 

     

Рис. 2.3. Головні типи державної інноваційної політики в економічно 

розвинутих країнах 

 

У 2006 р. Європейським пaрлaментом виокремлено пріоритетні 

напрями розвитку європейських країн для втілення їх у нaціонaльних 

стратегіях (інвестиції у знання й інновації; збільшення ділового потенціалу, 

зокрема малих і середніх підприємств; розширення можливостей у сфері 

зайнятості тощо) та висвітлення у нaціонaльних програмах реформ. Уряди 

країн розглядають і коригують розроблені нaціонaльні інноваційні стратегії 

відповідно до нових стратегічних документів, удосконаленої генеральної 

стратегії ЄС, уточнених і деталізованих пріоритетів ЄС [62]. 

Зміни економічної 
структури госпо- 

дарського механізму 

  
Завдання: 

- Пріоритетність і 
вплив новітніх 
технологій на 
розв’язання 
проблем соціально- 
економічного 
характеру, зміни 
галузевої 
структури. 
- Поліпшення рівня 
життя населення, 
співпраця суб’єктів 
підприємництва 
тощо. 

  

Великобританія, 
Франція, Швеція, 
Німеччина, США, 

Японія 
 

Політика 
соціальної 
орієнтації 

  

Завдання: 
- Соціальне 
регулювання 
наслідків НТП. 
- Досягнення 
соціально- 
політичного 
консенсусу 
завдяки 
залученню 
громадськості. 
- Погодження 
інтересів 
суспільства та 
держави. 
- Пропорційне 
поєднання 
державної 
політики з 
іншими типами 
для повноцінно- 
го економічного 
розвитку держави 

  

Швеція, Франція, 
Німеччина, Японія 

 

Політика 
ринкової 
орієнтації 

  

Завдання: 
- Ринкові механізми 
зумовлені 
напрямами розвитку 
науки і техніки. 
- Розподіл ресурсів 
відбувається через 
ралізацію ринкових 
механізмів. 
- Обмежене втру- 
чання держави у 
стимулювання 
фундаментальних 
досліджень. 
- Зменшення прямих 
форм регулювання. 
- Націленість на 
створення сприят- 
ливого клімату та 
розвиток 
інформаційного 
середовища, 
короткострокові й 
інноваційні проекти. 

  

Німеччина, США, 
Японія 

 

Політика 
технологічного 

поштовху 

  
Завдання: 

- Визначення 
пріоритетних 
напрямків іннова- 
ційного розвитку 
та розвитку науки і 
техніки. 
- Великі 
капіталовкладення 
у довгострокові 
інноваційні 
проекти. 
- Націленість на 
підтримку прямих 
форм державної 
участі в 
регулюванні 
інноваційних 
процесів. 
- Інформаційна 
підтримка та 
проведення 
експертизи. 

  

Великобританія, 
США, Франція 
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Кожна країна ЄС, незважаючи на спільні пріоритети, враховує 

власний державний устрій, традиції і ментальність, систему прерогатив у 

країні. На підставі цього створюються особливі підходи до розроблення, 

засобів втілення стратегії, визначення характеру, значення державних 

органів влади тa системи управління у процесі її реалізації. 

Процес розроблення та реалізації державної інновaційної стрaтегії – 

це спільні цілеспрямовaні дії зaгaльнодержaвного мaсштaбу з обов’язковим 

зaлученням предстaвників політики, нaуки, бізнесу, громaдськості з метою: 

оцінки    ситуaції    у    різних    сферaх    діяльності    в    крaїні    тa  

проведення порівняльного aнaлізу з конкурентaми; формування цілей і 

пріоритетів  розвитку з обґрунтувaнням цих рішень; визнaчення обсягів 

фінaнсувaння для кожного з нaпрямків діяльності; встaновлення ступеня 

держaвного втручaння у рaмкaх бaгaторічного плaну зaходів для 

зaбезпечення безперервної діяльності [56, с. 211].  

У кожній країні відстежуються відмінності у послідовності, кількості 

етaпів під час розроблення стрaтегій інновaційного розвитку. Варто 

виділити такі фази створення національної інноваційної стрaтегії  (стратегії 

інновaційного розвитку) у крaїнaх-членaх ЄС [98, с. 40]:  

1. Формування упрaвлінського оргaну із провідних нaуковців, що 

працюють у різних сферах знaнь, керівників гaлузевих підприємств, 

посaдових осіб, які очолюють процес aнaлізування ситуaції, побудови 

консенсусу, формування концепції, ідей і пріоритетів. 

2. Створення упрaвлінським оргaном профільних робочих груп, які 

об’єднують учених, предстaвників різних господaрюючих суб’єктів, інших 

зaцікaвлених сторін (aсоціaцій, неурядових оргaнізaцій тощо). Відповідно 

до методів системного aнaлізу відбувається проведення SWOT-aнaлізу для 

вирішення соціaльно-економічних проблем. 

3. Співпрaця з громaдськими, політичними, нaуковими, бізнесовими 

колaми. Головним завданням успішної реaлізaції розробленої стрaтегії є 

попереднє досягнення консенсусу. 
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4. Після досягнення згоди із зaцікaвленими особaми за ключовими 

питaннями й aнaлізу зaпропоновaних змін робочі групи коригують 

сформовaні звіти, зводять їх у кінцевий вaріaнт тa нaдaють упрaвлінському 

комітету для погодження (аналітичному органу управління). Після дебaтів 

серед предстaвників комітету новa нaціонaльнa інновaційнa стрaтегія 

подaється керівництву крaїни. 

5. Моніторинг виконaння зaвдaнь стрaтегії, підготовкa щорічних звітів 

відповідними устaновaми для оцінювання отримaних результaтів, a тaкож 

коригувaння стратегії з урaхувaнням нових потреб, невдaч aбо можливостей 

з метою збереження стрaтегічного нaпрямку тa досягнення цілей.  

Ці фази є взаємозалежними і забезпечують позитивні ефекти від 

скоординовaних структурних реформ: зaбезпечення якості тa стійкості  

фінaнсів; розв’язaння проблем мaкроекономічних дисбaлaнсів; оптимізaція 

підтримки досліджень, розробок тa інновaцій, розкриття потенціaлу 

цифрової економіки; посилення зaлучення до ринку прaці тa зменшення 

структурного безробіття; розвиток квaліфіковaної робочої сили, що 

відповідaє потребaм ринку прaці, сприяння підвищенню якості робочих 

місць і безперервному нaвчaнню упродовж життя [52].  

Відмінності у формуванні стратегій інноваційного розвитку у різних 

країнах наведені у таблиці 2.1. 

Економічна криза та вершина зменшення ВВП у 2011 р. для 

економіки  ЄС (4,9% порівняно з аналогічним періодом у попередньому 

році) призвела до ухвалення оперативного Плану відновлення 

Європейської економіки, що забезпечило низці країн ЄС, серед яких 

Німеччина, Франція, Словaччинa, Італія, скорочення глибини падіння ВВП 

вже починаючи з наступного кварталу 2011 р. [48]. 

Це підштовхнуло до розроблення  і  впровадження нової   стратегії   

соціально-економічного   розвитку   «Європа   2020:  стратегія розумного, 

сталого тa всеохоплюючого зростання», «Горизонт 2020» – нової Рамкової 

програми ЄС із досліджень та інновацій, де закладені принципи 



74 

 

інноваційної конкурентоспроможності та економіки знань, реалізація 

завдань, пов’язаних з глобалізацією, зростаючою потребою раціонального 

використання ресурсів. 

Таблиця 2.1 

Відмінності формування стратегій інноваційного розвитку в країнах - 

членах ЄС 
Країна Основна діяльність впливу стратегій 

Великобританія 1. Тематичні семінари. 2. Відкриті консультації в Інтернеті. 

Данія 1. З’ясування потреб суспільства та бізнесу в наукових дослідженнях. 2. 
Визначення декількох тем для групи з восьми експертів і проведення  
широких консультацій з метою підготовки орієнтовного тексту із 
зацікавленими гравцями. 

Німеччина 1. Формування основи для взаємоузгодженої та взаємозалежної державної 
інноваційної політики, яку спільно втілюватимуть науковці та бізнесмени. 2. 
Перетворення наукових результатів в новітню продукцію, створення робочих 
місць. 

Фінляндія 1. Створення міжміністерської «проектної групи» для здійснення контролю  
за виконанням робіт. 2. Формування «цільової групи», якій доручено 
організацію спільної роботи та співставлення результатів проведення 
міжнародних конференцій. 

Франція 1. Затвердження Керівного комітету для спостереження та координації 
процесу ведення переговорів. 2. Консультації з громадськістю  та звернення 
до різних інстанцій. 

 
Для досягнення сформульованих цілей Стратегію «Європа 2020» 

передбачено низку пріоритетних як для ЄС, так й держaв-учaсниць 

напрямів діяльності, серед яких центральне місце посідає створення 

інноваційного союзу [98, с. 42].  

Варто виділити такі моделі державної інноваційної стратегії, які 

включають групи країн, що зорієнтовані на: 1) лідерство у науці, реалізацію 

масштабних цільових проектів, які охоплюють усі стадії інноваційного циклу 

із значною часткою науково-інноваційного потенціалу в оборонному секторі 

(Великобританія, США, Франція); 2) дифузія інновацій, створення умов і 

сприятливого інноваційного середовища, раціоналізація усієї структури 

економіки (Німеччина, Швейцарія, Швеція); 3) стимулювання інновацій 

завдяки розвитку інноваційної інфраструктури, забезпечення сприйнятливості 

до досягнень світового НТП, координації дій різних секторів у сфері науки і 
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технологій (Японія, Республіка Корея). Формування та вибір інноваційної 

стратегії залежить від потенціалу, стану економічного розвитку, розмірів 

країни [21].    

Підґрунтям формування інноваційної політики держави є 

спрямування комплексу державного регулювання на стимулювання 

функціонування і розвитку інноваційного підприємництва, ефективне  

використання інноваційного та науково-технічного потенціалу країни, 

активізацію зв’язків у межах «наука-освіта-виробництво» тощо. 

Основними формами стимулювання малих інноваційних підприємств у 

країнах розвиненої ринкової економіки є [51]:   

пряме фінансування (субсидії, позики), що досягають 50% витрат на 

створення нової продукції і технологій (Франція, США й інші країни); 

- спрощене оподатковування для підприємств, що діють в 

інноваційній сфері, у т.ч. виключення з оподатковуваних сум витрат на 

НДДКР і списання інвестицій на НДЦКР, пільгове оподатковування 

університетів та НДІ (Японія); 

- законодавче забезпечення захисту інтелектуальної власності й 

авторських прав; 

- надання позичок, зокрема без виплати відсотків (Швеція); 

- цільові дотації на науково-дослідні розробки (у всіх країнах); 

- створення фондів впровадження інновацій з урахуванням 

можливого комерційного ризику (Великобританія, Німеччина, Франція, 

Швейцарія, Нідерланди); 

- відтермінування сплати мита або звільнення від нього, якщо 

винахід стосується економії енергії (Австрія); 

- безкоштовне ведення діловодства за заявками індивідуальних 

винахідників, безкоштовні послуги патентних повірених (Нідерланди, 

Німеччина); 

- державні програми щодо зниження ризиків і відшкодування 

ризикових збитків (Японії); 
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- програми пошуку і залучення талановитих іноземних спеціалістів, 

включаючи прискорене оформлення їм віз, надання стипендій для навчання 

і поліпшення умов проживання (Японія, США, Австралія).  

Результати оцінювання, проведеного експертами австрійського 

інституту економічних досліджень WIFO, засвідчують, що заходи прямого 

та непрямого податкового стимулювання чинять суттєвий вплив на 

впровадження радикальних інновацій та винаходів. Так, за отриманими 

даними WIFO, ймовірність таких інновацій у разі непрямого податкового 

стимулювання на 14% вище, за прямого – на 17%, у випадку використання 

обох інструментів – на 24% [4].  

У більшості розвинених країн популярна практика часткового, тобто 

неповного державного фінансування (державна підтримка не перевищує 

половини бюджету проекту), а решту коштів надають приватні компанії. 

Компанії ж зобов’язані використовувати отримані права на інтелектуальну 

власність. Податкові пільги в окремих країнах світу наведені у таблиці 2.2.  

Таблиця 2.2 

Податкові пільги в окремих країнах світу 
 

 Відношення податкових 
відрахувань до витрат на 

НДДКР 

Максимальна межа 
податкових відрахувань 

Японія До 2008 р. Великі компанії  8 - 10%, 20% від суми податкових платежів 

З 
2008 р. 

Малі і середні фірми 12% Великі підприємства – 30% від суми 
податкових платежів, МСП – до 100% 
податкових платежів 

США 3-5% від загальної суми, 20% на 
витрати, що перевищують 
норму 

25% від суми податкових платежів 

Канада 20% від загальної суми Відсутня 

Франція 10% від загальної суми 16 млн. євро 

КНР 15% від загальної суми Відсутня 

 

До спеціальних податкових пільг, що широко використовуються в 

розвинутих країнах з метою стимулювання інноваційної діяльності, можна 

віднести [9, 70, 142]: 

• можливість повного списання поточних некапітальних витрат на 
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НДДКР (дослідження і розробки) у разі визначення розміру 

оподатковуваної бази; 

• можливість перенесення термінів списання витрат на НДДКР з 

оподатковуваної бази на найбільш сприятливий для підприємства період, що 

особливо вигідно знову створюваним інноваційним фірмам і підприємствам,  

які  не мають на даний момент достатнього прибутку, щоб скористатися в 

повному обсязі встановленими податковими пільгами; 

• прискорену амортизацію обладнання і будівель, що застосовуються для 

проведення НДДКР; 

• надання податкового кредиту, що дозволяє промисловим фірмам  

зменшувати вже нарахований податок на прибуток на величину, рівну 

певному відсотку від здійснених витрат на НДДКР і/або відсотку від їх 

приросту за певний період. 

Світова практика стверджує, що етап підняття науки у державі 

можливий за наявності двох умов: 

• розмір фінансування наукових досліджень має перевищувати 1 % 

ВВП і водночас зберігати тривалу динаміку зростання цього показника; 

•  обсяг ВВП країни має перевищує 1000 доларів США на душу 

населення [23]. 

Важливе значення для розвитку інноваційної діяльності та 

характеристики національної інноваційної системи (НІС) у економіках 

країн відіграє частка витрат на НДДКР у ВВП (табл. 2.3). Передові країни 

демонструють високі показники інноваційної діяльності, що є результатом 

ефективного фінансування наукових досліджень і розробок (НДДКР). 

Питома вага витрат на НДДКР у державах-лідерах сягає 2-3%, а інколи 3-

4% ВВП і зростає протягом двох десятиліть стрибкоподібно (щорічні 

розміри за останні роки перевищують 5 млрд. євро) [49].  

Належне фінансування НДДКР є підґрунтям винайдення креативних 

знань, які відтворюються та втілюються у інноваційних рішеннях. Відсоток 

промислових підприємств, що проводять НДДКР, створюючи власні 
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внутрішні підрозділи, у загальній кількості інноваційних підприємств у 

розвинених країнах є доволі високим. Фінляндія у цьому відношенні є 

європейським лідером, володіючи близько 80% таких компаній, для 

порівняння у Польщі таких фірм лише 30%. Фінські підприємства не 

шкодують фінансових витрат на інноваційну діяльність, вкладаючи у 

середньому понад 2 млн. євро. 

Таблиця 2.3 

Частка витрат на дослідження нових технологій до ВВП країни (у %) [45] 
 

Витрати на 
НДДКР 

1995 2000 2003 2012 2016 

Великобританія - 1,81 1,81 1,82 1,82 
Китай 0,60 1,00 1,23 1,8 1,9 
США 2,51 2,71 2,62 2,8 2,8 

Німеччина 2,25 2,47 2,50 2,8 2,8 
Японія 2,89 2,99 3,12 3,4 3,4 

Південна Корея 2,50 2,65 2,96 3,6 3,6 
Тайвань 1,78 2,05 2,16 2,3 2,3 
Франція 2,31 2,15 2,20 2,3 2,3 

Фінляндія 2,25 3,35 3,45 3,9 3,9 
Італія 1,00 1,04 1,09 1,3 1,2 

Бразилія 0,69 1,05 … 1,3 1,3 
Індія 0,77 0,86 … 0,9 0,85 

Швеція 2,2 2,47 2,56 3,41 3,4 

Загалом посеред інноваційної активності  підприємств  промисловості 

лідирує Німеччина, частка яких в країні більше 82%. Інноваційна активність 

підприємств промисловості в деяких країнах-членах ЄС та в Україні (у 

відсотках до загальної кількості підприємств) наведена на рис. 2.6. Питома 

вага інноваційно активних підприємств відносно загальної кількості 

підприємств впродовж жодного року не досягла рівня 2000 року та в 

середньому складає 16-17%. 

У більшості країн Європи діють доволі розвинені фінансові ринки, 

завдяки яким впроваджуються інноваційні проекти, зорієнтовані на  

формування потенційного попиту на нові товари, технології, послуги. 

Однак їхній фрагментарний характер стримує створення великого  

венчурного капіталу [26]. 

Загальними рисами для національних інноваційних систем країн, які  

стали на інноваційних шлях розвитку, є потужне інвестування в освіту та 
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людський капітал, активна участь приватного сектору у фінансуванні 

НДДКР (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Інноваційна активність підприємств промисловості в країнах-

членах ЄС та в Україні у 2017 р., % до загальної кількості підприємств 

У минулі роки інвестиції венчурних капіталістів в європейський ринок 

сягнули показника 9 млрд. дол., водночас у ринок США – у 5 разів більше. 

Найпривабливішими ринками для прямих іноземних інвестицій були ринки 

Великобританії,   Німеччини,  Франції,  Іспанії,  Бельгії,  Нідерландів.   

Однією з причин такої різниці в цифрах є те, що в Європі відкрити 

підприємство коштує дорожче і довше. Звичайно, є приклади інноваційних 

Ірландії чи Скандинавії, але якраз у цих регіонах час та кошти, які потрібні 

для відкриття фірми, є нижчими, ніж у континентальній Європі. Вихід 

Європи з рецесії підвищив її привабливість для інвестицій в інноваційні 

види економічної діяльності та індустрії (фармацевтична галузь), що 

виробляють товари з високою додатковою вартістю. Ринки програмного 

забезпечення і ділових послуг залишаються провідними в Європі за кількістю 

інвестиційних проектів [45].  
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО  

РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ 

 

3.1. Підвищення ефективності реалізації комплексної державної 

політики щодо інноваційного розвитку економіки 

 

З метою створення умов, що сприяли б активізації інноваційної 

діяльності і появі великої кількості інноваційних підприємств, Верховна 

Рада прийняла Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" 

[63], котрий визначає правові, організаційні та фінансові засади 

функціонування й розвитку даної сфери. Відповідно до даного Закону 

організацію і координацію інноваційної діяльності та розвиток 

загальнодержавної    системи    науково-технічної    інформації   забезпечує 

Міністерство України у справах науки і технологій. У липні 1999 р. було 

затверджено Стратегію науково-технологічного та інноваційного  розвитку 

України [86], де обумовлено мету та пріоритетні напрямки науково-

технологічного й інноваційного розвитку, визначено заходи з 

удосконалення стимулювання та управління інноваційною діяльністю. 

Через два роки визначено на період до 2020 р. пріоритетні напрямки 

розвитку науки і техніки, реалізація яких здійснюється на основі 

формування державних наукових і науково-технічних програм, а розмір їх 

фінансування встановлено на рівні не менше 30% від загального обсягу 

фінансування видатків на науку з Держбюджету [87]. Зазначимо, що ці 

заходи в реальному житті не дають позитивних результатів, а значить 

потребують удосконалення. Так, у Концепції передбачено ряд податкових 

пільг для суб’єктів, які здійснюють інноваційну діяльність, зокрема 

диференціацію розмірів податкових пільг для підприємств залежно від їх 

активності в інноваційному процесі. Хоча у статутах  більшості 

підприємств задекларована інноваційна діяльність, але вони її не 
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здійснюють, тому відносити їх до розряду інноваційних не можна, не 

кажучи вже про надання їм пільг. У більшості розвинутих країн світу 

запроваджено прийнятий Керівництвом Фраскаті поділ інноваційних 

структур на основі часу, протягом якого підприємство зайняте 

інноваційною діяльністю. Але сліпе перенесення досвіду розвинутих країн 

на економіку перехідного періоду не є доцільним. Водночас відпрацьовану 

в світі методику стимулювання інноваційних процесів можна взяти за 

основу для розробки національної методики з урахуванням політичної 

ситуації, ментальності та психології людей. Тому, на нашу думку, в Україні 

доцільно запровадити наступну класифікацію  підприємств залежно від 

ступеня їх участі в інноваційних процесах [113]..  

1. Підприємства з високим ступенем активності. До даної групи 

повинні належати підприємства незалежно від форм власності, створені 

винятково для проведення фундаментальних і прикладних досліджень. Ці 

підприємства мають бути повністю звільнені від оподаткування терміном 

на 5 років з обов’язковим поданням звіту своєї діяльності та подальшим 

аналізом експертів. За умови отримання позитивних оцінок на дану  групу 

підприємств поширюються вищенаведені пільги ще на 10 років. 

Підприємства, що займалися цією діяльністю, але не одержали 

позитивного результату, надалі можуть позбавлятися пільг, якщо 

припиняють даний вид діяльності. Підприємства, зайняті дослідженнями і 

розробками з пріоритетних напрямків держави  чи регіону, повинні 

розраховувати на всі види державної підтримки, включаючи 

фінансування з державного чи місцевого бюджетів. Підприємства, що під 

прикриттям інноваційної займалися іншими видами діяльності, не лише 

позбавляються пільг, а й мусять додатково повернути до бюджету 

несплачену суму податку. 

2. Підприємства з середнім ступенем активності. Це підприємства, які, 

поряд з інноваційною, займаються і виробничою діяльністю, тобто 

поєднують випуск продукції з постійним проведенням дослідно-
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конструкторських робіт, що впроваджують на даному підприємстві. Для 

підприємств цієї групи оподатковуваний прибуток потрібно зменшити на 

суму, що використовується для інноваційних потреб. 

3. Підприємства з низьким ступенем активності самостійно не 

займаються теоретичними і прикладними розробками, але впроваджують 

інновації. Для даної групи підприємств ставка податку на прибуток не має 

перевищувати 25%, адже згідно з висновками шведських вчених рівень 

оподаткування до 25% сприяє інноваційній діяльності. Швидко 

знижується активність в інноваційній діяльності при розмірі податку 

більшому за 25%, а при досягненні 50% – схильність до інновацій і 

пов’язаних з ними капіталовкладень практично зникає зовсім. Окрім 

цього,  дані підприємства можуть розраховувати на отримання пільгових 

інноваційних кредитів [29].  

4. Пасивні підприємства – ті, що зовсім не займаються інноваційною 

діяльністю (їм жодних пільг не надають). 

На нашу думку, запропонована класифікація підприємств дасть змогу 

найближчим часом активізувати роботу вітчизняних підприємств у сфері 

досліджень і розробок та сприятиме розширенню їх інноваційної діяльності 

й підвищенню наукомісткості виробництва. 

Оцінивши чинники впливу, доходимо висновку, що саме відсутність 

достатнього фінансового забезпечення інноваційної діяльності є головною 

причиною гальмування її динамічного розвитку на машинобудівних 

підприємствах регіону. Найефективніше вирішити цю проблему можна 

тільки шляхом використання різних джерел фінансування, зокрема 

бюджетних коштів (Державного та місцевого бюджетів), вітчизняних та 

іноземних інвестицій (міжнародні програми, гранти, кошти інноваційних 

фондів), власних коштів підприємств і кредитних ресурсів банків. 

Світовий досвід дає змогу побачити, що держава має значний 

пріоритет в інвестуванні інноваційної діяльності, бо забезпечує 

фінансування інновацій з Державного бюджету. Так, у США близько 50%, 
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а в Японії  – 27% досліджень фінансує держава [8].  

На жаль, в Україні необхідність фінансування інноваційної діяльності 

не знаходить підтримки. Свідченням цього є скорочення частки витрат з 

Державного бюджету, що використовують на фінансування наукових 

досліджень. Так, у 1990 р. вона становила 3,1%, у 1995 р. – 0,7%, у 2000 р. – 

0,46% [72],  2010 р. – 1%, у 2018 – 0,41% [12].  

У розвинених країнах дана частка становить 3,5– 4,5%, у США – 6–7% 

[61],  в Японії – 2,9%, ФРН – 2,7%, Франції – 2,4%, у Великобританії – 2,3% 

[66].  Отже, крім цього, що витрати на науку в Україні набагато менші  від 

витрат у розвинутих країнах, вони ще й мають негативну динаміку, тобто їх 

постійно зменшують. Значно погіршилося фінансування традиційно 

інноваційного сектора економіки: науково-дослідних інститутів, 

конструкторських бюро, лабораторій вищих навчальних закладів, 

конструкторських підрозділів підприємств. Зазначимо, що скорочення   

фінансування   інноваційної   діяльності   спричинює   проце згортання 

наукових досліджень і, як наслідок, зменшення кількості наукових розробок і 

чисельність наукових кадрів. При цьому країну залишають 

найкваліфікованіші спеціалісти (некваліфікованих на Заході не потрібно). 

Якщо в 60-ті роки збільшення виробництва в промислово-розвинутих 

країнах на 20% досягалося за рахунок використання наукових відкриттів, 

винаходів і впровадження новітніх технологій, а в 80 – 90-ті роки ця частка 

економічного зростання збішилася до 40%, то сьогодні за підрахунками 

англійської комісії з трудових ресурсів зростання загальної ефективності 

американської і японської промисловості на 25% є результатом змін щодо 

використання капіталовкладень і на 60% – за рахунок змін у технології, а 

вклад інновацій у приріст валового внутрішнього продукту розвинутих 

країн становить більше 75% [66].  

Світовий досвід розвитку ринкової економіки свідчить, що високим є 

рівень власних коштів, котрий забезпечує 60% і більше інвестиційних 

витрат. 
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У ринковому середовищі фінансування інноваційних процесів можна 

здійснювати за рахунок власних джерел, а саме: амортизаційних 

відрахувань, які забезпечують просте відтворення основних фондів, 

прибутку як засобу розширеного відтворення, залучених вільних коштів 

громадян, одержаних шляхом випуску акцій, а також за рахунок залучення 

кредитних ресурсів. В умовах розвалу виробництва і зубожіння 

суспільства, характерних перехідному періоду, інвестиційна діяльність 

підприємств обмежується нестачею власних коштів і неможливістю 

отримання середньо- і довготермінових банківських кредитів. Якщо 

врахувати, що згідно з даними Міністерства економіки України кожне 

четверте підприємство є збитковим [104] (у регіоні майже 70% 

машинобудівних підприємств – збиткові), а для залучення іноземного 

капіталу немає сприятливих передумов (політична нестабільність і 

відсутність законодавчої бази), то єдиним реальним джерелом оновлення 

виробничого потенціалу нині залишаються амортизаційні відрахування. 

 Зауважимо, що в Україні визначились певні позитивні тенденції 

реформування амортизаційної політики: розширено застосування у 

господарській практиці прискореної амортизації, що практично означає 

збільшення темпів  оновлення  виробничого  потенціалу  підприємств.  

Нові позитивні аспекти в реформуванні амортизаційної політики 

проявляються і в тому, що нарешті розширено базу прискореної 

амортизації, адже застосування прискореної амортизації, а отже, і 

зменшення амортизаційного періоду забезпечать певне послаблення  

впливу морального зношення другого роду, котре виникає в результаті 

появи і впровадження у виробництво продуктивніших і досконаліших 

основних фондів, під впливом чого попередні втрачають значну частину 

вартості [57].  

Ефективність амортизаційної політики значною мірою обумовлюють 

норми амортизації та обґрунтованість термінів служби основних фондів. 

Оскільки  термін  служби  обладнання  залежить  від   багатьох   чинни   
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ків, а саме – якості виготовлення, технічного обслуговування, умов 

експлуатації, рівня використання та інших, то врахувати їх вплив протягом 

періоду дії норм амортизації неможливо. Це означає, що термін служби не 

може бути єдиним критерієм, за яким визначають обладнання, що підлягає 

заміні. Найдоцільніші терміни заміни устаткування може встановити лише 

споживач, враховуючи інтенсивність його завантаження та прогрес у 

техніці та технології виробництва. У зв’язку з цим, з одного боку, і  

виникає необхідність використання прискореної амортизації. З іншого 

боку, її використання у господарській практиці дає змогу частіше 

оновлювати основні фонди, а значить і зменшувати витрати на їх ремонт. 

Якщо вартість усіх видів ремонтів покривається за рахунок собівартості 

продукції, то це, за підрахунками вчених, сприятиме її зниженню на 1,2 – 

1,5% та підвищенню на цій основі конкурентоспроможності продукції [92].  

У результаті застосування прискореної амортизації скорочується 

період обігу як основного, так і оборотного капіталу. Амортизуючи 

протягом першої половини терміну служби основних фондів до 65 – 80% їх 

вартості, підприємства отримують можливість не тільки швидше 

накопичити кошти для оновлення парку устаткування, а й реалізувати 

недоамортизоване устаткування, замінивши його принципово новим. Такі 

дії підприємств значно підвищують ефективність виробництва, знижуючи 

ресурсомісткість продукції, підвищуючи її конкурентоспроможність і 

прискорюючи обіг основного капіталу, чим зменшують втрати від 

морального зношення другого роду. А додатковий приплив коштів у 

результаті прискореної амортизації основних фондів  розширює 

можливості підприємств, даючи змогу оперувати значно більшими сумами 

тимчасово вільних коштів і вкладати їх у інші сфери підприємницької 

діяльності, прискорюючи цим обіг і оборотного капіталу. Постійне 

маніпулювання тимчасово вільними амортизаційними коштами частково 

знижує згубний вплив інфляційних процесів на фінансовий стан 

підприємств. 
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Таким чином, система прискореної амортизації є не тільки 

завуальованою формою державного фінансування капітальних вкладень, а 

й при відповідному законодавчому забезпеченні може стати дієвим 

чинником у нормалізації процесу відтворення основних  виробничих 

фондів народного господарства України, а також у підвищенні 

сприйнятливості підприємств до інновацій та скороченні терміну їх 

адаптації до найновіших науково-технічних результатів. Враховуючи, що 

30% потенціалу конкретного інноваційного процесу припадає на 

підприємство, що його реалізує, а 70% – опосередковано підвищує 

ефективність інших підприємств, прискорена амортизація у цьому процесі 

заслуговує на значно більшу увагу з боку конкретних суб’єктів 

підприємницької діяльності та державної інноваційної політики в цілому 

[67].  

З іншого боку, залучення вільних коштів громадян шляхом випуску 

акцій в умовах згортання виробництва та недостатнього розвитку 

вторинного ринку цінних паперів теж не може забезпечити позитивних 

зрушень в інвестуванні інновацій. Розвиток фондового та страхового 

ринків, які в Україні лише формуються, з часом забезпечить використання 

заощаджень населення на інвестиційні потреби. Дослідження свідчать про 

високу частку заощаджень населення в світі, які використовують на 

інвестиційні цілі. Наприклад, у Німеччині ця частка сягає межі 63% від 

загальної суми заощаджень [64].  Близько 35% заощаджень населення 

зберігаються в банках, тоді як в Україні вона сягає ледве 10%. Даний захід 

дасть змогу здешевити кредитні ресурси, оскільки найдешевшими 

банківськими кредитами є ті, що сформовані за рахунок коштів клієнтів 

[62].  

Відомо, що здатність населення до заощадження обумовлюється 

рівнем одержуваних доходів, які в Україні не є високими. Так, якщо в 

розвинутих країнах світу фонд заробітної плати становить 50 – 70% від 

валового національного продукту, то в Україні він сягає ледве 10%. Крім 
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того, посилення негативних тенденцій у "споживацькій поведінці 

населення" України спричинив і ряд інших чинників, таких, як низький 

рівень процентних ставок, нестабільність курсу грошової одиниці, 

інфляційні процеси. Виходячи з вищенаведеного, розраховувати на це 

джерело інвестиційних коштів для фінансування інноваційних процесів не 

можна [58].  

Доцільно зазначити, що не зовсім другорядна роль у процесі 

інвестування інноваційної діяльності в розвинутих країнах відводиться і 

кредитуванню. Оскільки процес розробки та впровадження інновацій у 

виробництво тривалий, то для його фінансування використовуються 

середньо- і довготермінові кредити. В Україні ж згідно зі статистичними 

даними використовують в основному короткотермінові кредити (близько 

90%) [67]. У динаміці простежується постійне скорочення 

довготермінового кредитування. Так, частка довготермінового 

кредитування в Україні становить близько 10% від загальної суми кредитів. 

Зрозумілим є те, що не всі вони були витрачені на інноваційні потреби. А 

тому цей вид фінансування інноваційної діяльності у  найближчі роки 

також не зможе стати реальним джерелом інвестування [17]   

Не набула свого розвитку в Україні і практика іноземного 

інвестування,   яке   б   могло   стати   реальним   джерелом   фінансування 

інноваційної діяльності саме через ризикованість інвестування, яке за 

оцінками експертів Європейського центру досліджень сягає межі 80% [16].  

Однією з основних причин, що зумовлює зниження іноземної інвестиційної 

активності, є нестабільність законодавства. На жаль, в Україні немає 

розуміння важливості "процесу стимулювання іноземних інвестицій" [90]. 

Загалом по Україні за перші сім років незалежності було одержано 2,05 

млрд. американських доларів іноземних інвестицій, Нині обсяг прямих 

іноземних інвестицій в Україні в  10 разів менший, ніж в Угорщині, та в 6,5 

раза менший, ніж у Польщі [9].  

Згідно із Законом "Про Державну програму заохочення іноземних 
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інвестицій в Україні" було встановлено такі пріоритетні сфери для 

іноземного інвестування: агропромисловий комплекс, металургійний 

комплекс і виробництво матеріалів, легка промисловість, соціальна 

інфраструктура, паливно-енергетичний комплекс, лісопромисловий 

комплекс, медична промисловість, транспортна інфраструктура, зв’язок, 

хімічна та нафтохімічна промисловість і машинобудування [40].   

Україна входить до п’ятірки найсильніших держав світу в розвитку 

мікроекономіки та авіабудування. Реалізація нових ідей в галузі 

машинобудування на базі Західного регіону не є привабливою для 

іноземного інвестування, адже підприємства даної галузі характеризуються 

високими енерго- та капіталомісткістю, що також обмежує можливості 

іноземного інвестування їх інноваційної чи навіть виробничої діяльності. 

Характерним є той факт, що іноземні інвестиції сьогодні вкладаються у 

трудомісткі галузі, оскільки в Україні доволі низька вартість товару 

"робоча сила" (легка, харчова та швейна промисловість). Отож нині в 

Західному регіоні марно надіятись на  іноземне інвестування інноваційної 

діяльності машинобудівних підприємств  [48]. 

 

3.2. Напрями удосконалення механізмів  регулювання 

інноваційним розвитком економіки 

 

Враховуючи світовий досвід і вітчизняну практику господарювання, 

доходимо висновку про необхідність удосконалення державної політики у 

сфері інновацій, адже тільки надання пріоритетів в інвестуванні нових 

наукомістких виробництв забезпечить у майбутньому одержання значного 

ефекту. На нашу думку, розпочинати потрібно з вибору пріоритетів у 

науково-технічній політиці, тобто з визначення завдань, які в державі 

необхідно вирішити насамперед. Такими "точками зростання" Верховна 

Рада України визначила: охорону навколишнього середовища та здоров’я 

людини; виробництво, переробку і зберігання сільськогосподарської 
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продукції; виробництво екологічно чистої енергії і впровадження 

ресурсозберігаючих технологій; створення нових речовин, матеріалів і 

перспективних інформаційних технологій, приладів комплексної 

автоматизації і систем зв’язку; розробку наукових проблем розбудови 

державності України (у т. ч. економічних) [83]. За вказаними напрямками 

розвитку Міністерство освіти і науки України в 1997 р. сформувало 

науково-технічні програми і запропонувало розробити понад 1000 проектів. 

Важлива роль у стимулюванні інноваційної діяльності належала 

Державному інноваційному фонду, створеному в 1992 р. (Постанова ВРУ 

від 18 лютого 1992 р. № 77) [84]. Майже єдиним привілеєм для фірм, що 

займались інноваційною діяльністю, стала можливість отримання 

безвідсоткової інноваційної позики Держіннофонду. Основними 

завданнями Держіннофонду були: організація державної фінансової, 

інвестиційної та матеріально-технічної підтримки, здійснення заходів, 

спрямованих на впровадження науково-технічних розробок і нових 

технологій   у   виробництво,   технічне   його   переоснащення,   освоєння 

випуску імпортозамінної та нових видів продукції, пропаганда науково- 

технічних досягнень, проведення виставок наукомісткої продукції, 

рекламної і видавничої діяльності. Кошти Фонду формувались з 

відрахувань підприємств, об’єднань, організацій у розмірі 1% від обсягу 

реалізації продукції. При створенні Фонду було прийнято Положення, де 

встановлювалося, що його кошти є позабюджетними і спрямовуються 

безпосередньо на фінансування інноваційних проектів. Однак з 1995 р. 

кошти центрального Держіннофонду, а з 1996 р. і його регіональних 

відділень увійшли до складу бюджетних. Як наслідок, суттєво зменшилися 

обсяги фінансування інноваційних проектів, оскільки більшість коштів 

спрямовувалося на поповнення бюджету. Держава всіма можливими 

засобами обмежувала можливості Держіннофонду: зменшувалась кількість 

коштів, що виділялись за цільовим призначенням; ускладнювались 

процедури надання цих коштів як підприємствам-інноваторам, так і самому 
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Держіннофонду [49]. 

Виданий у грудні 1999 р. Указ Президента України "Про зміни у 

структурі центральних органів виконавчої влади"  зумовив ліквідацію 

Держіннофонду, котрий мав би здійснювати фінансове забезпечення 

інноваційного розвитку економіки. На місці Державного інноваційного 

фонду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 654 від 13 

квітня 2000 р.створено Українську державну інноваційну компанію, котра 

організоває роботу з відбору та експертизи інноваційних проектів і надає 

фінансову підтримку заходів, спрямованих на впровадження пріоритетних 

науково-технічних розробок і новітніх технологій. Слід зазначити, що 

розподіл державних фінансових ресурсів на НДДКР між різними  

регіонами країни доцільно проводити на конкурсній основі, а перевагу 

надавати заявкам, найбільш обгрунтованим науково. Це дасть змогу 

забезпечити конкурентоспроможність вітчизняних наукових досліджень 

[86]. 

 Немає сумнівів у тому, що для активізації та підвищення 

ефективності інноваційної діяльності в Україні важливе значення мають 

дослідження і розробки, котрі проводяться силами малого бізнесу. У 

зв’язку з цим очевидною в умовах перехідного періоду є потреба в 

створенні малих інноваційних підприємств – венчурів, правове середовище 

функціонування яких повинна забезпечити держава. Так, у 80-і роки уряд 

США був стурбований зниженням активності в інноваційній діяльності 

фірм і вдався до надання значної допомоги венчурному підприємництву з 

тією метою, щоб не “висохло” таке багате “джерело” інновацій, яким є малі 

венчурні фірми. Основи законодавчої бази малого підприємництва 

закладено в  Указі Президента України “Про державну підтримку малого 

підприємництва” [76]. Відповідно до даних документів державна підтримка 

малого підприємництва серед усіх інших напрямків передбачає також 

залучення малих підприємств до виконання науково-технічних і соціально-

економічних програм та їх фінансове забезпечення. 
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У нашій економіці немає таких венчурних підприємств, що діють у 

високорозвинутих країнах, а існуючі фірми науково-технічного 

спрямування здійснюють діяльність, пов’язану зі створенням принципово 

нових видів продуктів і послуг, які  лише  частково  наближаються  за  

своїм характером до венчурних. Отже, необхідно стимулювати розвиток 

венчурного підприємництва як однієї з форм організації прискорення 

циклу: наука – техніка – виробництво – споживання. Зарубіжний досвід 

показує, що для забезпечення ефективної діяльності венчурних 

підприємств необхідним є створення сучасної досконалої інфраструктури: 

консалтингових, інжинірингових та аудиторських фірм, технопарків, 

бізнес-інкубаторів, інноваційних фондів. Згідно із Законом України “Про 

основи державної політики у сфері науки та науково-технічної діяльності” 

завдання щодо створення такої інфраструктури покладено на уряд. Слід 

зазначити, що деякі з цих організацій вже існують. Так, у 1996 р. згідно з 

Розпорядженням Президента України почала реалізовуватись ідея 

створення наукових, технологічних та інноваційних парків [53]. Наприклад,   

у   Західному   регіоні   існує   технопарк   при Національному університеті 

“Львівська політехніка”, який створено на базі експериментального заводу, 

що частково вирішував  господарські проблеми університету. Він 

допомагає у розв’язанні господарсько- фінансових проблем, займаючись 

пошуком додаткових  фінансових джерел, створенням нових робочих 

місць. 

Характерним є той факт, що і перший бізнес-інкубатор, який  

з’явився за фінансової підтримки політехнічного інституту міста Трой 

США, було створено також при даному вищому навчальному закладі. На 

сьогодні бізнес-інкубатор створено і при Тернопільському технічному 

університеті ім. І. Пулюя. 

Державний комітет України з питань науки і техніки та Міністерство 

освіти і науки України стали ініціаторами підписання у 1996 р. 

Президентом України Розпорядження про створення інноваційних 
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структур, метою діяльності яких було сприяння інноваційному розвитку 

економіки. На виконання цього Розпорядження при Кабінеті Міністрів 

України створено Міжвідомчу раду [87], яка повинна: координувати 

діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади та академій 

наук, пов’язану зі створенням і функціонуванням технопарків та 

інноваційних структур інших типів; розглядати пропозиції центральних і 

місцевих органів державної виконавчої влади, академій наук, підприємств і 

організацій щодо створення інноваційних структур; організовувати 

проведення експертизи проектів створення зазначених структур та 

ефективності їх функціонування; подавати пропозиції щодо реорганізації 

або ліквідації неефективно діючих інноваційних структур; визначати 

першочергові напрямки та об’єкти створення інноваційних структур; брати 

участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативних актів з 

питань діяльності інноваційних структур. Для інтенсифікації процесу 

розробки та впровадження у виробництво новітніх технологій і підготовки 

висококваліфікованих кадрів Кабінет Міністрів розробив Положення про 

порядок створення й функціонування технопарків і бізнес-інкубаторів. 

Водночас слід зазначити, що ефективними технопарки зможуть  стати за 

умов вирішення проблеми фінансування. Однак через неналежне 

законодавче відпрацювання більшість інноваційних структур розпалася, 

хоча і допомогла у створенні малих інноваційних підприємств [83].  

Правовий фундамент розвитку будь-якого бізнесу – закони. Не 

виняток і венчурний бізнес, законодавче забезпечення якого в Україні не є 

повним. Наприклад, до цього часу невизначеним є юридичний статус 

венчурних підприємств, а це не дає змоги забезпечити їм певні державні 

гарантії і стимули. Неефективною у даній галузі є і податкова політика. 

Так, у Законі України "Про податок на прибуток" передбачена лише одна 

пільга в сфері інноваційного бізнесу (зниження діючої ставки податку на 

50%), чого не достатньо для забезпечення ефективного функціонування 

венчурних підприємств. 
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На наш погляд, головною причиною, що призводить до обмеження 

розвитку венчурного бізнесу в Україні, є відсутність виваженої державної 

інноваційної політики, зокрема щодо сприяння розвитку венчурних 

підприємств. Хоча в програмі "Україна – 2010" передбачено створити базу 

для розвитку венчурного бізнесу, але реалії невтішні. Венчурне 

підприємництво є ризиковим в основі своєї діяльності, а тому в умовах 

обмеженості фінансових ресурсів потребує державної підтримки. 

Зрозуміло, що в умовах обмеженості фінансових ресурсів дуже гостро 

постає проблема інвестування високоризикових інноваційних проектів, що 

здійснюють саме венчурні підприємства. Цей факт характерний не лише 

для країн з перехідною економікою, а й для розвинутих країн світу, де 

близько 80% венчурів мають постійну потребу в фінансових коштах. Ось 

чому в цих країнах дуже активною у фінансуванні інноваційних проектів, 

що реалізують венчурні підприємства, є держава [79].  

Оцінюючи реальне становище у сфері інноваційної діяльності 

вітчизняних підприємств і враховуючи світовий досвід, необхідно б 

прийняти Закон України “Про інноваційні (венчурні) підприємства”, який 

дав би змогу забезпечити державну підтримку даних структур і на основі 

цього активізувати наукові дослідження і розробки та стимулювати 

технологічні нововведення. Прийняття такого закону дало б можливість 

визначити  юридичний  статус  венчурних  підприємств  і  надати  їм  певні 

державні гарантії і стимули. Виправданою є також розробка Закону “Про 

інтелектуальну власність”, котрий стимулював би її охорону і забезпечив 

перехід висококваліфікованих спеціалістів у венчурний бізнес. На рівні 

регіонів, на наш погляд, варто б розробити концепцію підтримки малих 

інноваційних підприємств, враховуючи пріоритетні напрямки їх розвитку. 

Особливе значення при здійсненні політики державної підтримки 

малого інноваційного підприємництва потрібно приділяти фінансовій 

підтримці та пільговому оподаткуванню. Одним з першочергових завдань 

держави є перегляд діючого законодавства з метою  зменшення 
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податкового тиску і одночасного розширення податкової бази шляхом 

запровадження більшості пільг саме для малих інноваційних підприємств. 

Для вдосконалення механізму державної підтримки венчурних  

підприємств доцільно було б запровадити прогресивну шкалу їх 

оподаткування. Враховуючи, що більшість венчурних фірм формується і 

функціонує 5 – 7 років і в середньому витрачає на освоєння інновацій 

близько двох років, пропонуємо таку прогресивну шкалу оподаткування їх 

діяльності: перших 2 роки ставка податку на прибуток має становити 10%, 

наступних 2 роки – 20%, 5 – 6 роки – 25%, після чого ставка доходить до 

загальноприйнятої – 30%. При зміні максимальної ставки податку 

необхідно пропорційно зменшувати і запропоновані ставки. 

Важливою формою державної підтримки інноваційної діяльності 

підприємств може стати урядова контрактна система, завдяки якій у світі 

здійснюється понад 40% обсягу НДДКР. Контрактна форма взаємовідносин 

розробника та замовника, перевагою якої є швидке впровадження новинок 

у виробництво, дає змогу державі активізувати інноваційну діяльність 

підприємств. Дані заходи забезпечать активізацію інноваційної діяльності 

венчурних підприємств та одержання у майбутньому економічних 

результатів [79].  

Важливе значення в реалізації державної інноваційної політики 

відіграє також регіональна науково-технічна політика. Позитивним 

моментом слід відзначити те, що в Україні розроблені програми 

інноваційного  розвитку областей. Однак при   сучасному  стані  економіки 

одночасне забезпечення всіх пріоритетних напрямків розвитку науки і 

техніки нереальне й призведе до розпорошення інвестиційних ресурсів, 

таким чином жоден з напрямків не буде реалізований ефективно. З метою 

запобігання цьому пропонуємо вдосконалити роботу місцевих органів 

влади для забезпечення високого рівня науково-технічного розвитку 

регіонів. Слід зазначити, що саме регіоналізація дає змогу залучати в 

господарський механізм додаткові чинники розвитку інноваційних 
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підприємств на засадах більш повного й ефективного використання усіх 

видів ресурсів окремих територій. Основною метою регіональної науково- 

технічної політики повинні бути: [85] 

– розробка програм інноваційного розвитку, котрі є вихідною 

інформацією для забезпечення цільової спрямованості інноваційної 

діяльності підприємницьких структур. Для реалізації цього слід виділити з 

семи 2 – 3 пріоритетних напрямки, які забезпечать найвищий рівень віддачі 

в регіоні. Так, на базі Івано- Франківської області, де широко розвинена 

нафтохімічна промисловість, найважливішими можна визнати екологічні 

проблеми. Очевидно, що лише через введення маловідходних і безвідходних 

технологій можна вирішити питання захисту від забруднення 

навколишнього середовища. Сьогодні – це один з найоптимальніших шляхів 

вирішення проблем екології. Крім того, даний захід забезпечить і вирішення 

проблем ефективного використання ресурсів. Мова йде про обмежені запаси 

нафти і газу, які є стратегічно важливими для країни. Відповідно до цього 

зростає значення запровадження ресурсозберігаючих технологій, пошук 

більш дешевих і надійних замінників даних ресурсів; 

– максимальне використання можливостей інновацій для соціально- 

економічного розвитку регіону; 

– безпосереднє стимулювання інноваційної діяльності підприємств з 

урахуванням науково-технічних, природних та інших особливостей регіону; 

–  адоволення потреб регіону в конкурентоспроможних продуктах і 

послугах; 

– сприяння розвитку співробітництва між науково-дослідними 

інститутами, академіями та промисловими підприємствами регіонів різних 

форм власності. Даний захід може забезпечити залучення приватних 

інвестицій, що є важливим в умовах дефіциту коштів; 

– створення регіональних наукових фондів, які б фінансували 

фундаментальні та прикладні дослідження місцевих вчених і фахівців. 

Основним завданням такого фонду є відпрацювання технології цільового 
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фінансування перспективних інноваційних проектів. Регіональні наукові 

фонди при місцевих органах влади функціонуватимуть за рахунок місцевих 

бюджетів, а їх послуги підприємцям-інноваторам мають бути 

безкоштовними. Для компенсації втрат доцільно було б забезпечити фонду 

участь у розподілі прибутку шляхом отримання компенсації (грошима чи 

цінними паперами) за фінансування нововведень; 

– визначення напрямків розвитку та підтримка венчурного 

підприємництва в регіоні. 

Для цього деякі вчені, такі як А.  М.  Поручник,  Л.  Л.  Антонюк  

пропонують створити при обладміністрації науково- координиційну раду з 

такими її складовими елементами: центром розвитку венчурного бізнесу, 

експертною радою, науковими секціями. Проте, на нашу думку, створення 

такої “роздутої” структури на сьогодні є недоцільним і призведе лише до 

неефективного витрачання грошей. Оскільки інноваційне підприємництво 

не набрало достатнього розвитку, то при обладміністрації достатньо було б 

ввести посаду координатора інноваційного розвитку – людину, яка б 

узгоджувала даний вид діяльності між різними управліннями, а при 

кожному з управлінь можна ввести в обов’язки одному працівнику 

виконання роботи щодо інноваційної діяльності в даній галузі [79].  

Забезпечення підтримки венчурних підприємств на 

найризикованіших етапах їх діяльності – етапах розробки й апробації 

нововведень можна здійснювати шляхом активізації і вдосконалення 

роботи бізнес-інкубаторів, що вже функціонують. Дані структури могли б 

надавати венчурним підприємствам можливість користуватися їх 

довідково-інформаційними фондами та консультативну допомогу з 

технологічних і управлінських питань, а також з питань організації 

досліджень і розробок тощо. Дані послуги могли б фінансуватись за 

рахунок місцевих бюджетних коштів, приватних фондів, а також доходів 

від виконання замовлень клієнтів. Одним з найважливіших напрямків 

діяльності даних структур повинно стати також надання допомоги у 
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сприянні співробітництва з великими підприємствами. 

Крім того, дані структури могли б проводити експертну оцінку 

інноваційних проектів з точки зору їх масштабності. Дрібномасштабні 

інноваційні проекти в межах регіональних пріоритетних напрямків, тобто 

ті, що здатні створити пожвавлення у народному господарстві регіону, 

могли б фінансуватись за рахунок місцевих бюджетів чи інших 

інноваційних структур. Перевагою даних інновацій є незначні інвестиційні 

витрати, бо для них характерні нетривалі цикли, що забезпечують 

одержання швидкої віддачі. Для забезпечення компетентності в прийнятті 

рішень до робити в бізнес-інкубаторі можуть залучатись тимчасово на 

договірних засадах провідні спеціалісти регіону, наукові співробітники 

вищих навчальних закладів, співробітники науково-дослідних інститутів. 

Однією з причин відставання України в інноваційній сфері є 

відсутність інформаційної інфраструктури, здатної забезпечити швидкий 

пошук інновацій, інвесторів тощо. Правові основи інформаційної 

діяльності закріплює Закон України “Про інформацію” [62] та “Про 

науково-технічну інформацію” [59]. Основними завданнями національної 

системи науково-технічної інформації є: формування на основі  

вітчизняних і зарубіжних джерел довідково-інформаційних фондів, які б 

включали бази і банки даних, інформаційне забезпечення юридичних і 

фізичних осіб; отримання, обробка, зберігання, поширення і  використання 

інформації, отриманої у процесі науково-дослідної, дослідно- 

конструкторської, проектно-технологічної, виробничої і суспільної 

діяльності юридичних та фізичних осіб; організація надходження в 

Україну, обробка, зберігання і поширення науково-технічної інформації на 

підставі вивчення світового інформаційного ринку; підготовка аналітичних 

матеріалів, необхідних для прийняття державними органами, органами 

місцевого і регіонального самоуправління рішень з питань науково- 

технічного, економічного та соціального розвитку країни; розробка і 

впровадження сучасної технології науково-інформаційної діяльності; 
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організація пропаганди й сприяння широкому використанню досягнень 

науки і техніки, передового виробничого досвіду; створення 

загальнодоступної мережі бібліотек та інформаційних центрів. 

Вказані законодавчі акти з питань інформації доповнені Законом 

"Про захист інформації в автоматизованих системах" [63]. Даний закон 

регулює правові основи захисту інформації в автоматизованих системах, 

забезпечує дотримання права власності на інформацію і доступ до неї. Дія 

закону поширюється на будь-яку інформацію, що обробляється в 

автоматизованих системах. Однак прийняті закони в більшості випадків не 

виконуються, що підтверджується відсутністю доступу суб’єктів 

господарювання до інформаційних ресурсів держави. У зв’язку з цим 

виправданим є створення єдиної системи регіональних інформаційних 

відділів, об’єднаних єдиною комп’ютерною мережею, оскільки у 

вітчизняних умовах доволі відчутним є нестача інформації, котра на 

сьогодні – найважливіший ресурс виробництва. Дана структура може бути 

утворена на місці регіонального центру науково-технічної інформації (м. 

Львів). Система забезпечить доступ до науково-технічної інформації 

широкого кола дослідників, вчених, нетрадиційно мислячих людей, а 

також можливість здійснювати обмін інформацією про попит і пропозицію 

на інноваційні проекти, шляхом розміщення її в єдиному інформаційному 

просторі. Основними системоутворюючими елементами будуть банки і 

бази інформаційних даних про наукові розробки інноваторів, аналітичний 

центр     обробки     інформації,     що     забезпечить     оперативний  аналіз 

ефективності інвестування інноваційної діяльності як великих, так і малих 

(венчурних) підприємств. Доступ до інформації здійснюватиметься через 

глобальну мережу Internet. 

Важливе значення для активізації інноваційної діяльності має не 

лише створення новинок, а й забезпечення сприятливих умов для їх 

поширення. Україна отримала в спадок високорозвинену військово- 

промислову галузь. Для здійснення реконструкції і технічного 
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переозброєння військового виробництва з метою випуску цивільної 

продукції, проведення НДДКР, пов’язаних з розробкою нових 

наукомістких зразків, товарів народного споживання згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України у 1992 р. створено Державний фонд сприяння 

конверсії, що формується за рахунок відрахувань у розмірі 3% від 

собівартості товарної продукції підприємств оборонного комплексу. При 

цьому слід враховувати, що більшість підприємств даної галузі в умовах 

обмежених витрат на оборонний комплекс стали збитковими. Не є 

винятком дана ситуація і для Західного регіону України, де зокрема, 

налічується близько 70% підприємств стратегічного оборонного 

призначення, що знаходяться в аналогічній ситуації. Поряд з тим, ні для 

кого не секрет, що ці підприємства володіють унікальною техніко- 

технологічною базою, висококваліфікованими спеціалістами тощо. Якщо 

ще врахувати, що згідно з дослідженнями зарубіжних вчених більш як 70% 

технологій, що розробляє оборонний комплекс, мають подвійне (військово-

цивільне) призначення, то виникає нагальна необхідність у створенні 

можливостей для використання даного потенціалу. Такий підхід у наших 

умовах забезпечить трансферт технологій, їх широке поширення в країні 

шляхом передачі найновіших ідей інноваційним підприємствам, котрі 

забезпечать використання перспективних науково- технічних розробок у 

галузях народного господарства. Для забезпечення режиму секретності для 

деяких технологій їх споживачами могли стати лише підприємства, що 

отримали державні контракти на проведення наукових досліджень у даній 

галузі технологій подвійного призначення та підписали  акти  про  

нерозголошення  таємниці.  Для  координації  даної діяльності доцільно 

створити при Міністерстві оборони спеціальне управління трансферту 

технологій і передбачити кримінальну відповідальність осіб за 

розголошення державних таємниць [7, 37], 

Визначальний вплив на темпи інноваційної діяльності підприємств 

має інтелектуальна власність. У зв’язку з трансформацією суспільно- 
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економічних відносин власності в Україні об’єктами права власності [60], 

крім матеріальних і речових предметів, визначено і продукти 

інтелектуальної й творчої праці – твори науки і культури, у т. ч. й 

відкриття, винаходи, ноу-хау, товарні знаки, промислові зразки та інші 

результати інтелектуальної праці. Позитивним є момент, що в Україні 

розповсюдження і використання продуктів творчої праці інноваторів має 

також правове забезпечення. Зокрема для цього прийнято закони – "Про 

авторське право та суміжні права"[39], “Про охорону прав на промислові 

зразки” [43], котрі регулюють відносини, пов’язані з реєстрацією, 

використанням і правовою охороною результатів творчої діяльності. Але 

слід зазначити, що відкриття, винаходи, рацпропозиції та результати 

науково-дослідних робіт правової охорони не одержали [34, 35,36]. Це 

негативно впливає на збереження інтелектуального потенціалу, призводить 

до втрати пріоритету наукових відкриттів. Хоча Україна і приєдналась до 

таких міжнародних правових актів, як Паризька Конвенція з охорони 

промислової власності, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію 

знаків, а також є постійним членом Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності, але національне законодавство ще не повністю відповідає 

вимогам міжнародних договорів та угод у сфері інтелектуальної власності, 

а тому й вимагає подальшого вдосконалення, яке б забезпечило в 

перспективі створення державного фонду винаходів і рацпропозицій з 

можливістю доступу до нього широкого кола споживачів через глобальну 

мережу Internet, що дало б поштовх до активізації творчої діяльності 

людей. 

Враховуючи наведене, можна зробити висновок, що саме 

стимулювання інноваційного розвитку підприємств на всіх рівнях влади 

дасть змогу найближчим часом активізувати його, а це забезпечить 

швидкий вихід національної економіки з кризи. 
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3.3. Потенціал інноваційного розвитку економіки з умовах  
європейської інтеграції України 

  

Управління інноваційним розвитком підприємства слід розглядати як 

системне управління інноваційною діяльністю, спрямоване на формування й 

забезпечення досягнення економічного зростання шляхом раціонального 

використання, нарощування й розподілу інноваційного та економіко-

технологічного потенціалу, що включає матеріальні, трудові, фінансові, 

інформаційні та інтелектуальні ресурси, з метою перетворення його в 

інноваційний капітал, здатний забезпечити конкурентоспроможність 

підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринку [50].  

Принципами управління інноваційним розвитком підприємства є: 

– системність; 

– пріоритетність інноваційної політики; 

– стратегічна цілеспрямованість, рефлекторність; 

– неперервність інноваційної діяльності; 

– науковість; 

– інтеграція потенціалів; 

– збалансованість ‒ необхідність дотримання стійкої рівноваги між 

поточними і стратегічними цілями підприємства; рівновага між індикаторами 

розвитку, що відстають або запізнюються; 

– цільове формування ‒ пріоритетність постановки цілей перед 

здійсненням яких-небудь дій на підприємстві; 

– вимірність ‒ конкретизація цілей організації, як стратегічних, так і 

тактичних, оцінювання їх кількісних та якісних параметрів; 

– ієрархічність ‒ встановлення визначеного підпорядкування цілей, 

показників, завдань під час здійснення стратегічного управління розвитком 

інноваційного підприємства. 

Базовими компонентами системи управління інноваційним розвитком 

підприємства є [53, с. 41]:  
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– цілі інноваційного розвитку; 

– критерії й керуючі фактори досягнення цілей; 

– система управлінських рішень і правил їхнього прийняття 

(вирішальних правил, документів) залежно від стану критеріїв і факторів; 

– моделі цін продукції, що забезпечують фінансові можливості 

збалансованого розширеного відтворення факторів і ресурсів інноваційного 

розвитку; 

– система техніко-економічних показників для управління, що 

характеризують: цілі розвитку й ступінь їхнього досягнення під час 

розроблення й виконання планів інвестиційного розвитку; інноваційні видатки 

в структурі виробничих витрат і ціні продукції; фактори й ресурси 

інвестиційного розвитку, їхній вплив на фінансовий результат організації; 

– управлінський облік і звітність, що забезпечують наявність даних про 

техніко-економічні показники для прийняття планових і поточних рішень 

щодо управління інноваційним розвитком на всіх рівнях, включаючи 

державний; 

– технологічний інноваційний аудит, що забезпечує контроль 

вірогідності даних інноваційного обліку (впроваджених інновацій). 

На мікрорівні з метою перетворення підприємств на справжні 

високотехнологічні компанії керівництво повинно ставити і вирішувати такі 

завдання [53, с. 43]:  

– здійснювати наступальну інноваційну стратегію розвитку з метою 

відкриття нових ринків збуту і завоювання на них максимальної частки; 

– зосередити свою увагу на фундаментальних та прикладних 

дослідженнях з метою впровадження більш динамічної інноваційної 

стратегії; 

– упровадити комплекс заходів щодо підвищення результативності 

управління науковою та науково-технологічною  діяльністю,  і насамперед 

– через зміну організаційної структури управління, де б підрозділи 
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НДДКР зайняли місце справжнього «мозкового центру» і більш 

результативно впливали на інноваційний та технологічний розвиток 

підприємств загалом; 

– головним завданням під час розроблення та реалізації стратегії 

інноваційного розвитку підприємств має стати створення нової 

конкурентоспроможної продукції, оскільки постійне підвищення 

інтенсивності конкуренції, особливо на зовнішньому ринку, зростання 

складності нової техніки та технологій, скорочення термінів морального 

старіння продукції та виробництва диктують необхідність постійного 

оновлення продукції і безперервного вдосконалення технологій 

розроблення. Для виконання зазначених завдань необхідне створення 

конкурентоспроможного виробництва з урахуванням нових вимог до 

науково-технологічного рівня, реформування, модернізації підприємства, 

що в кінцевому підсумку повинно перетворити його в організацію, 

спроможну розкрити творчі можливості інтелектуального працівника та 

сприяти забезпеченню технологічної конкуренції. Інноваційна   активність   

промислових підприємств вважається дієвим способом підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних виробників, створення продукції, яка 

буде експортно-орієнтована. Згідно з рейтингом «The Economic Complexity 

Index» (ECI), структура українського експорту протягом 20 років не мала 

істотних змін та має велику частку сировинних товарів, що привело до 

відставання України не тільки від розвинених країн, а й навіть від більшості 

країн-сусідів. В українському експорті переважають товари первинного 

сектора економіки, сировина та проміжні товари з відносно низькою 

технологічною складовою частиною – майже 70% експорту, 41% становить 

продукція АПК, 23,4% – металургійна продукція, 11,7% – продукція 

машинобудування, 9,1% – мінеральні продукти, частка 

високотехнологічного експорту України становить менше 5,5 %. За 2017 рік, 

після трирічного спаду, Україна експортувала товарів і послуг на суму 52,3 

млрд. доларів, що на 7,2 млрд. доларів (16%) більше, ніж за 2016 рік. 
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Проте, незважаючи на поступове відновлення обсягів експорту, його 

показник залишається у десятки разів нижчим, аніж у розвинених країн, 

навіть за умови повернення до рівня 2012 року [89].  

Отже, на підставі Рейтингу Світового банку можна зазначити, що 

Українська економіка залишається в кризовому стані, що характеризується 4 

показниками: 

1 зниженням номінального ВВП у доларовому еквіваленті (2012‒2017 

рр.); 

2 обсягом тіньової економіки ‒ 50% від ВВП (2016 р.); 

3 збільшенням обсягів державного боргу України у гривні та доларах 

США (2012‒2018 рр.); 

4 зростанням негативного сальдо в зовнішній торгівлі товарами і 

послугами. 

2. Загальна вартість продуктів IT-сегменту України зросла у експорті та 

зменшилась у імпорті (2013‒2016 рр.) за скорочення фінансування 

високотехнологічної продукції з Державного бюджету України, що свідчить 

про неповне використання потенціалу високотехнологічної промисловості 

України. Широке використання ІКТ у промисловості стримується застарілою 

матеріальною базою та орієнтацією виробництв на сировинну продукцію, а 

не високотехнічну [89]. 

3. Вирішення економічних проблем щодо поліпшення структури 

українського експорту/ імпорту не може бути ізольованим від державної 

політики. Загалом у сфері проведення реформ, дотичних до промислових, 

хайтек-зміни йдуть дуже повільно, а саме: 

Не відбулося змін, які свідчать про формування в Україні економіки 

знань. Загальне фінансування наукової і науково-технічної  діяльності за 

рахунок бюджетних коштів досягло історичних мінімумів: близько 0,16% 

ВВП у 2016 р. та 0,18% ВВП у 2017 р. Як наслідок, спостерігається подальший 

відтік молодих учених за кордон та їх перехід до бізнес-середовища, де 

ситуація щодо фінансування та стимулювання більш сприятлива. 
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1 Не відбулося змін, які б засвідчили про інноваційну  спрямованість  

економіки  в Україні ‒ участь держави у фінансуванні  інноваційної 

діяльності підприємств України мінімальна (2000‒2016 рр.). 

2 Згідно з рейтингом Doing Business-2018 індикатора розвитку бізнес-

середовища Україна покращила своє становище на 9 позицій (71 місце), але 

все одно залишається на передостанньому місці (позаду тільки Узбекистан та 

Таджикистан). 

3 Незважаючи на вступ України до Зони вільної торгівлі з країнами ЄС 

(з 1 вересня 2017 р.), вітчизняний бізнес не зміг повноцінно використати свій 

виробничий та експортний потенціал через низькі темпи нарощування 

експортного потенціалу та невідповідність якості вітчизняних товарів 

європейським стандартам. 

Таким чином, для стимулювання промислового розвитку та Індустрії 4.0 

в Україні потрібна активна державна політика з виділенням пріоритетів 

розвитку промислового виробництва за рахунок упровадження нових 

інноваційних технологій і підвищення якості продукції. Тому, виходячи з 

цього, необхідно звернути увагу на п’ять важливих ідентифікованих у русі 

4.0 викликів [47]:  

3. Вплив цифровізації на конкурентоздатність підприємств. 

Розвиток найбільших консалтингових компаній світу говорить про 

революційні зміни в економіках світу завдяки цифровізації. Досить 

відомими в Україні є звіти McKinsey. Українська програма Digital Agenda 

Ukraine дає усереднені показники вкладу в зростання на рівні 20‒25%. 

Європейська асоціація Orgalime особливо підкреслює та акцентує на ролі 

industrial Engineering у машинобудуванні – «Першочерговий фокус 

цифровізації має бути на тих, хто її запускає (enablers) ‒ це інжинірингові 

галузі». Industrial engineering – це машино-, приладота інші будування, 

комплексний інжиніринг та системна інтеграція, проектування технологій, 

центри R&D, орієнтовані на промисловість, тощо [44].  

Розуміння окремих технологій 4.0 та різниці з 3.0 (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Зрівняння класичних технологій 3,0 та новітніх технологій 4,0. 

 
Найслабший рівень саме у володінні новими технологіями 4.0, такими 

як інтернет речей, великі дані, розумні пристрої, предикативні моделі, 

доповнена реальність тощо. Індустрія 4.0 – це про швидке та масове 

впровадження нових цифрових технологій. Найчастіше в світі технологій 

4.0 для машинобудування використовують такі складники: 

1. Предиктивна аналітика (обслуговування), що базується на обробці 

даних. Найбільш активною в цій сфері є вітчизняна компанія IT-Enterprise. 

Їхній продукт SmartEAM є переможцем конкурсу 4.0 в 2017 році. SmartEAM 

використовує метод RCM, що є наступним кроком в обслуговуванні щодо 

ППР. 

2. Управління життєвим циклом продукту (PLM) ‒ давно відома 

категорія програмних продуктів 

3. Добавлена та віртуальна реальність. Для освоєння нових машин, 
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їх пуску в експлуатацію, а потім в обслуговування оператори та 

експлуатаційний персонал раніше використовували інструкції в 15 pdf чи 

друкованому форматі. Зараз невідомі компанії, що активні з цими 

технологіями в промислових сегментах. Перша класифікація та лендскейп 

зроблені в Unit.city [46].  

1 Вертикальна та горизонтальна інтеграція машин за допомогою ОРС 

UA. ОРС UA давно й широко використовується багатьма гравцями ринку  на  

рівні  SCADA/HMI.  Нові  контролери (як, наприклад, від Schneider Electric 

M241/ M251) дозволяють використовувати сервер OPC UA «на борту» – це 

надає більше можливостей для інтеграції в хмарне середовище та роботи в 

розподілених архітектурах. 

2 Системи управління виробництвом (MES). Системи управління 

виробництвом – не нова річ у промисловості. Нині вже впроваджено 4-те 

покоління MES (Manufacturing Execution System) – програмного 

забезпечення для керуванням виробничими процесами в реальному часі. 

Також варта уваги інша їхня розробка APS (Advanced Planning & Scheduling 

System) – просунута система планування виробництвом. 

3 .Розумні пристрої та мобільні додатки. Перехід інтелекту на будь-які 

пристрої – характеристика ІоТ та 4.0. «Розумні» (більш інтелектуальні) 

пристрої, що легко інтегруються в мережі, давно пропонує маса виробників 

в Україні, насамперед західних. Так, один з кращих прикладів використання 

нової технології Real-Time Location Services з датчиками нового типу та 

використанням мобільних додатків демонструє київська Leantegra. 

4 .Хмарні платформи та сервіси. Дигіталізація неможлива сьогодні без 

ІТ-інфраструктури. Центральними її елементами є мережа та центри 

обробки даних (ЦОД). На жаль, утримання власного сучасного ЦОД є дуже 

дорогою «забавою» для більшості підприємств. 

5 Кібербезпека. Проблема відкритості даних вражає своєю небезпекою. 

Дійсно, Internet of Things інколи називають Internet of Threats (інтернет 

загроз). 
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6.Симуляція, віртуалізація та цифрові близнюки. Машинобудівники 

частіше за все використовують  технології віртуалізації та симулювання  в 

процесі розроблення нових продуктів. Це дозволяє в рази знизити собівартість 

і прискорити темпи розробок. Тому цифрове симулювання – у всіх його 

різновидах – стає обов’язковою частиною PDP (Product Development Process). 

Симулювання та дигіталізація захоплюють весь життєвий цикл – наприклад, 

від проектування механічного виробу, до програмування машини на якій він 

виробляється, до впровадження у виробництво [55].  

1  Нові бізнес-моделі. Перехід на сервісні моделі – типова характеристика 

Індустрії 4.0. Парадигми та підходи Saas-a-Service починають застосовуватися 

до всього, що навколо, – у вжитку вже давно використовуються моделі SaaS 

(Software-asa-Service), продукти та платформи (PaaS). 

2. Бенчмаркингові та конкурентні аналізи: розуміння тенденцій. Без 

знання виробничих КРІ (показники ефективності), їх регулярного 

вимірювання дуже важко оцінити вплив нових технологій. Ми також знаємо, 

що в Україні є дуже мало бізнес-кейсів (ТЕО), use-case та case-study – тобто 

кейсів, що пояснюють переваги нових технологій. Це становить значний  

бар’єр  для  замовників  у їх сприйнятті. Сьогодні в світі є дуже багато 

прикладів та кейсів, які показують переваги нових технологій та доказують їх 

вклад в ріст конкурентоздатності. Щороку на Ганноверській виставці 

демонструються сотні прикладів використання хай-тек у різних секторах 

промисловості, насамперед у машинобудуванні. Можливо, тому управління 

інноваційним розвитком промислових підприємств у західних країнах є більш 

прогресивним. 

3. Боротьба за таланти. ІТ виконує три головні свої ролі ‒ явний 

конкурент за кадри, технологічний драйвер та бенчмаркінг у розвитку. 

Українська ІТ-галузь вже залучила інвесторів та міжнародні компанії, 

що відкрили роботу для молоді в 100+ R&D центрах. ІТ-галузь 

цілеспрямовано й системно нарощувала освітній потенціал.  І не тільки при 

університетах – в країні діє понад 70 корпоративних та загального доступу 
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(приватних) шкіл навчання. В кожному обласному центрі сьогодні є ІТ-

кластер, що займається на системній основі роботою з молоддю, у співпраці з 

університетами ІТ-галузь пройшла великий шлях консолідації та лобіювання 

своїх інтересів – сьогодні є до 5 асоціацій, а чимало відомих ІТ-директорів  є 

депутатами парламенту. Галузь створила системні  інструменти  для  

вирощування  старта пів – включно з чисельними інкубаторами Drivers of 

global manufacturing competitiveness, хабами, хакатонами тощо. ІТ також 

налагодили системну роботу зі свого піару та покращення іміджу всередині 

країни – сьогодні бути айтішником не тільки вигідно, але й «модно». 

Інвестиції в розвиток. Об’єднання та партнерство. Підприємства 

промисловості розвиваються завдяки інвестиційно-інноваційній політиці у 

співпраці з різними партнерами. Рухаючись в цьому напрямі, ми бачимо 

перспективною реалізацію таких проектів:  Створення мережі Центрів 4.0 на 

базі провідних регіональних ВНЗ. Продовження серії Хакатонів та 

конкурсів, одна з цілей яких стосується розвитку персоналу. Створення на 

базі цих центрів шкіл стартапів (не ІТ – а саме для потреб промислових 

хайтек). Прискорений перехід на сучасні технічні стандарти. Залучення 

грантового фінансування (грантові програми, Горизонт 2020). 
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ВИСНОВКИ 

У процесі проведення оцінювання результатів державної інноваційної 
політики з метою формування державної інноваційної стратегії та політики, 
формування інформаційно-аналітичного середовища інноваційної діяльності 
зроблено такі висновки теоретичного та практичного характеру: 

1. Досліджено теоретичні основи державної політики щодо 

забезпечення інноваційного розвитку економіки. У сучасних умовах 

функціонування національної економіки інноваційний розвиток постає 

найважливішим напрямом підвищення конкурентоспроможності економіки 

країни на усіх рівнях господарювання. Підґрунтям усіх форм розвитку  є 

інноваційна стратегія, без якої неможливий інноваційний розвиток, 

економічне зростання. Обґрунтовано, що інноваційна стратегія є головною 

стратегією якісного зростання соціально-економічної системи, визначає цілі, 

пріоритети та  управлінські дії для розвитку на основі інновацій, взаємодію 

учасників господарської діяльності в разі реалізації стратегії (для інноваційної 

стратегії держави). Запропоновано бачення інноваційного розвитку як 

системного процесу структурного вдосконалення національної економіки, 

який отримують зазвичай завдяки практичній реалізації нових знань для 

збільшення обсягів суспільного виробництва товарів і послуг, підвищення 

конкурентоспроможності країни, прискорення науково-технічного та 

соціального прогресу в суспільстві. 

2. Досліджено правові основи державної політики щодо забезпечення 

інноваційного розвитку економіки. Встановлено, що сучасне нормативно-

правове забезпечення (укази Президента, закони, підзаконні акти у вигляді 

постанов уряду, наказів центральних органів виконавчої влади тощо) 

відносно науково-технічної й інноваційної діяльності в Україні налічує 

близько 200 документів. Загалом воно створило сприятливі умови для 

розвитку вітчизняної науки й економіки, але шляхом внесення змін і 

призупинення діючих норм законів воно втратило стимулюючі чинники 

розвитку науки, особливо в частині реалізації прикладних розробок, 
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їхнього упровадження та створення ринку інтелектуальної власності. 

Відсутній план заходів із запровадження Концепції розвитку національної 

інноваційної системи. Не виконуються положення Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» щодо бюджетного фінансування 

науки на рівні 1,7 відсотка ВВП, принципи базового та конкурсного 

забезпечення науки та інше. 

3.   Охарактеризовано сучасний стан державної політики щодо 
забезпеченя інноваційного розвитку економіки України У межах діяльності 
системи органів державного регулювання інноваційних процесів потрібно 
устійнити чіткі критерії, обмеження щодо зафіксованих за певним 
виконавчим органом функцій, щоб сформувати співзалежність їх видів. 
Доведено, що за умовами узгодженості процесу розроблення та втілення 
планів інноваційного розвитку на всіх рівнях національної економіки 
можливим є забезпечення ефективного й результативного функціонування 
усієї системи управління інноваційною діяльністю. Цей процес повинен 
ґрунтуватись на комплексному методичному підході. 

4. Визначено особливості та тенденції розвитку державної політики 
щодо забезпечення інноваційного розвитку економіки в Україні. Процес 
формування інноваційної стратегії держави передбачає дослідження критеріїв 
вибору і використання моделей інноваційного розвитку економіки, форм 
їхньої реалізації, методів державного регулювання інноваційною діяльністю, 
що зумовлює виявлення взаємовідношення та співзалежності інноваційних 
стратегій і моделей формування інноваційної економіки країни. Відтак, у 
результаті проведених досліджень, для України важливим є перегляд 
державної політики, вироблення превентивних заходів на  переключення 
економіки на лідерний тип розвитку, враховуючи цілі, стан та умови 
інноваційної діяльності в Україні, засоби наздоганяльного чи 
випереджувального розвитку економіки, її структурних компонентів. 

5.  Вивчено світовий досвід регулювання інноваційної діяльності,  

узагальнено загальноприйняті для провідних країн основи інноваційного 

розвитку в разі формування інноваційної економіки, наведено й обґрунтовано 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1977-12
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послідовність втілення й адаптації зарубіжного досвіду формування, реалізації 

інноваційної стратегії та політики в Україні. Доведено, що адаптація 

зарубіжного досвіду в національному середовищі має відбуватись через 

дослідження конкурентоспроможності економіки та розвитку інноваційного 

процесу в країні, оцінювання та врахування інноваційного потенціалу й умов 

інноваційного розвитку, реалізації інноваційної стратегії держави, досягнення 

соціально- економічних, інноваційних цілей розвитку з розробленням 

висновку щодо раціональності та доцільності застосування рішення. 

6.  Обґрунтувати напрями підвищення ефективності реалізації 
комплексної державної політики щодо інноваційного розвитку економіки. 
Встановлено, що в умовах обмежених інвестиційних і бюджетних ресурсів 
процес формування, поступу НІС та РІС є епізодичним і несистемним, 
оскільки відсутня чітка та ефективна державна інноваційна стратегія, 
довготермінова програма розвитку, а рівень активності вказаного процесу 
здебільшого залежить від бажання й ініціативи окремих інститутів і 
підприємств, подекуди органів місцевої влади. Налагодження 
функціонування НІС, РІС, підвищення конкурентоспроможності економіки 
має відбуватись завдяки оптимальному підбору й ефективному 
впровадженню комплексу економічних засобів реалізації державної 
інноваційної політики. Для цього варто налагодити структуру та напрями 
державного регулювання інноваційної діяльності із розглядом дій на 
теоретико-методичному, інструментальному й організаційному рівнях, 
забезпеченням реалізації напрямів інноваційного розвитку економіки. 

7.  Визначено основні напрями удосконалення  механізмів  

регулювання інноваційним розвитком економіки. В умовах обмежених 

інвестиційних і бюджетних ресурсів процес формування національної 

інноваційної стратегії, налагодження функціонування національної та 

регіональних інноваційних систем, підвищення конкурентоспро- можності 

економіки та створення умов для реалізації інноваційної політики повинно 

відбуватись завдяки оптимальному підбору й  ефективному впровадженню 

комплексу економічних засобів реалізації державної інноваційної політики, 



113 

 

критеріїв вибору і використання моделей інноваційного розвитку економіки, 

форм їхньої реалізації, налагодженню системи державного  регулювання 

інноваційної діяльності з розглядом дій на теоретико-методичному, 

інструментальному й організаційному рівнях, що зумовлює виявлення 

взаємовідношення та співзалежності інноваційних  стратегій  і  моделей 

формування інноваційної економіки. Додаткову підтримку розвитку 

інноваційних процесів доцільно надати завдяки оптимізації регулювальних 

функцій держави, спрощенню    операцій адміністративного контролю і 

нагляду,  подоланню регуляторних бар’єрів для суб’єктів підприємництва. 

Обґрунтовано необхідність впровадження проектів Індустрії 4.0: industrial 

Engineering у машинобудуванні – «Першочерговий фокус цифровізації має 

бути на тих, хто її запускає (enablers) ‒ це інжинірингові галузі». Industrial 

engineering – це машино-, приладо- та інші будування, комплексний 

інжиніринг та системна інтеграція, проектування технологій, центри R&D, 

орієнтовані на промисловість, тощо. Перспективи подальших досліджень 

мають бути пов’язані з більш детальним вивченням кожного із 

запропонованих проектів в сучасних умовах та розробленням стратегії 

інноваційного розвитку промислових підприємств. 
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