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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
У цілій низці нормативних документів України

останніх років перехід до інноваційної моделі розвитку
визначений як основна стратегічна мета, на досягнення
якої повинні бути направлені зусилля органів централь-
ної та регіональної влади, спрямована активність
суб'єктів господарювання, організацій, науки і бізнесо-
вих структур, усіх суспільних інститутів. У першу чергу
це стосується регіонів із високою концентрацією нау-
ково-технічного та промислового потенціалу. Відтак без
впровадження дієвого інституційного забезпечення роз-
витку інноваційної діяльності успіхи у цьому напрямі
будуть лишатись незначними. Йдеться, з одного боку,
про існування відповідних державних органів: мініс-
терств, державних комітетів, управлінь, а з іншого —
про закони, норми, правила, стандарти інноваційно-
впроваджувальних процесів.
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Тому питання створення оптимальної системи
органів державного регулювання науково-технічною та
інноваційною діяльністю є актуальним для України в
сучасних умовах.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Держава як один із основних суб'єктів інноваційної

діяльності має забезпечувати впровадження інноваційних
процесів у національну економіку та встановлювати дос-
конале правове регулювання відносин у цій сфері. Її при-
значення повинно полягати в створенні умов для реалізації
нормативно-правового поля інноваційної діяльності в ре-
гіоні, врегулюванні погоджених і цілеспрямованих дій
суб'єктів інноваційної сфери, налагодженні взаємодії всіх
підсистем регіональної інноваційної системи.

Однак на сьогодні в Україні не визначені основні
засади державної політики з питань забезпечення роз-
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витку регіональної інноваційної системи. Державне ре-
гулювання розвитку регіональної інноваційної системи
за такими напрямами, як формування інституційного
забезпечення інноваційного розвитку національної
економіки, реалізація пріоритетних напрямів розвит-
ку науки і техніки та інноваційної діяльності, програм-
но-цільове фінансування науково-технічної та іннова-
ційної діяльності, підтримка підприємницької діяльності
у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій,
здійснюється неефективно, дії центральних органів ви-
конавчої влади не координуються.

У зв'язку з цим, безсумнівно, необхідно звернути
увагу на поліпшення інститутів, які регулюють іннова-
ційні процеси в країні та мають керувати формуванням
ефективної регіональної інноваційної системи. Тобто
існує потреба у іституційно-управлінських змінах, під
якими будемо розуміти необхідні зміни в органах
управління та регулювання інноваційної системи.

РЕЗУЛЬТАТИ
Сутність державного управління розвитком регіо-

нальної інноваційної системи полягає в цілеспрямова-
ному впливі органів державного управління на еко-
номічні інтереси інститутів інноваційної сфери.

Зокрема державне регулювання інноваційної діяль-
ності в регіонах здійснюється шляхом: визначення і
підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяль-
ності регіонального рівня; формування і реалізації ре-
гіональних програм; створення нормативно-правової
бази та економічних механізмів для підтримки і стиму-
лювання інноваційної діяльності; захисту прав та інте-
ресів суб'єктів інноваційної діяльності; фінансової
підтримки виконання інноваційних проектів; стимулю-
вання комерційних банків та інших фінансово-кредит-
них установ, що кредитують виконання інноваційних
проектів; встановлення пільгового оподаткування су-
б'єктів інноваційної діяльності; підтримки функціонуван-
ня й розвитку сучасної інноваційної інфраструктури.

Варто зазначити, що регулювання інноваційних про-
цесів у регіонах може здійснюватися на різних рівнях
управління державою різними державними структура-
ми — від Верховної Ради до органів виконавчої влади
на місцях. Участь державних органів по регулюванню
інновацій обумовлена тими функціями, які вони вико-
нують у загальній системі управління економікою краї-
ни. До найважливіших з них відносяться:

— Координація інноваційної діяльності. Перед дер-
жавою виникає завдання визначити загальні стратегічні
орієнтири інноваційних процесів. З метою їхнього до-
сягнення держава сприяє кооперації й взаємодії різно-
манітних інститутів у здійсненні інновацій. Державні
структури формують єдиний технологічний простір, що
забезпечує сумісність нововведень. Крім того, актуаль-
ними завданнями є координація в тимчасовому аспекті,
яка б синхронізувала нововведення по технологічних
ланцюжках і стадіям науково-інноваційного циклу, а
також зм'якшення циклічності інвестиційних і іннова-
ційних процесів.

— Стимулювання інновацій. Центральне місце тут
займають заохочення конкуренції, різноманітні фінан-
сові субсидії й пільги учасникам інноваційних процесів.
Велике значення має часткове або повне державне стра-

хування інноваційних ризиків. Держава здатна здійсню-
вати "інноваційний тиск" на господарюючих суб'єктів
введенням санкцій за випуск застарілої продукції або
використання застарілих технологій.

— Створення правової бази для інноваційних про-
цесів. Важливим є не тільки формування необхідного
законодавства, що з'єднає його стабільність і своєчас-
не коректування відповідно до суспільних і технологіч-
них змін, але й створення реально діючих механізмів,
які забезпечать його дотримання.

— Кадрове забезпечення інновацій. Зміст програм
навчання в державних навчальних закладах повинен
сприяти як розвитку творчого потенціалу генераторів
інновацій, так і сприйнятливості фахівців до нововве-
день. Необхідно прагнути до досягнення збалансова-
ності універсальних і спеціальних знань, а також уяв-
лень про комерціалізацію інновацій. Важливо в кожно-
го сформувати навички до постійної самоосвіти протя-
гом всього активного життя.

— Формування науково-інноваційної інфраструкту-
ри. Держава забезпечує створення відповідного зако-
нодавчого поля й формування інфраструктури ринку
інновацій.

— Інституціональне забезпечення інноваційних про-
цесів. Тут, насамперед, виділяється створення держав-
них організації й підрозділів, що виконують науково-
дослідні розробки і здійснюють нововведення в галу-
зях державного сектора економіки. Держава також
сприяє поширенню в економіці організаційних структур,
найбільш ефективних з погляду продукування й впро-
вадження інновацій;

— Регулювання соціальної й екологічної направле-
ностей інновацій. З одного боку, держава визнана на-
давати особливу підтримку нововведенням, що забез-
печують соціальну стабільність і підтримку екологічної
рівноваги, а з іншого боку — тільки на державному рівні
можливо запобігти негативним впливам і нейтралізува-
ти їхні наслідки [2].

У межах функцій виділяють також і компетенції дер-
жавних структур, що мають відношення до організації
інноваційної діяльності в Україні. У цьому контексті
особливий інтерес становить діяльність Верховної Ради
України, яка визначає єдину державну політику в сфері
інноваційної діяльності, шляхом: створення законодав-
чої бази для сфери інноваційної діяльності; затверджен-
ня пріоритетних напрямів інноваційної діяльності; ви-
значення обсягу асигнувань для фінансової підтримки
інноваційної діяльності.

Кабінет Міністрів України забезпечує: розроблен-
ня державних програм науково-технологічного розвит-
ку; створення ефективної інфраструктури у сфері інно-
ваційної діяльності; розроблення й затвердження по-
рядку організації й проведення державної науково-тех-
нічної експертизи; створення державних національних
наукових центрів з найважливіших для країни комплек-
сних науково-технічних напрямів.

Спеціально уповноважений центральний орган ви-
конавчої влади у сфері інноваційної діяльності здійснює:
координування робіт у сфері інноваційної діяльності
інших центральних органів виконавчої влади; реєстра-
цію інноваційних проектів і ведення Державного реєст-
ру інноваційних проектів; підготовку і подання пропо-
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зицій щодо створення спеціалізованих державних інно-
ваційних фінансово-кредитних установ; організацію
підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інновацій-
ної діяльності.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим відпо-
відно до своїх компетенцій: затверджуює регіональні
інноваційні програми, що кредитуються з відповідних
бюджетів; визначає кошти відповідних бюджетів для
фінансової підтримки регіональних інноваційних про-
грам; доручає органам державного управління їх фінан-
сування через державні інноваційні фінансово-кредитні
установи і контролює їх фінансування [3].

На регіональному рівні такі компетенції покладають-
ся на обласну державну адміністрацію, обласну раду,
представництво спеціально уповноваженого органу ви-
конавчої влади у сфері інноваційної діяльності, гро-
мадські ради та інші установи. Так, обласна державна
адміністрація та обласна рада розробляють регіональні
інноваційні програми і проекти, вирішують питання щодо
середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності регіонального рівня, залучають підприєм-
ства, установи та організації до розв'язання проблем
інноваційного розвитку регіону тощо. Обласними дер-
жавними адміністраціями та обласними радами прийма-
ються рішення, спрямовані на інноваційний розвиток
регіонів. Зокрема ними розробляються Програми інно-
ваційного та науково-технічного розвитку; Стратегії
розвитку, якими передбачаються організаційні заходи
щодо активізації інноваційної діяльності в регіоні.

Державне управління інноваційною діяльністю в
Україні здійснюють також консультативно-дорадчі
органи управління, в тому числі: Міжвідомча комісія з
питань науково-технологічної безпеки при Раді націо-
нальної безпеки і оборони України; Комісія з організації
та діяльності технологічних парків та інноваційних струк-
тур інших типів; Міжвідомча рада з координації фунда-
ментальних досліджень; Державне агентство з інвес-
тицій та управління національними проектами України
[1].

При цьому, доречно акцентувати увагу на тому, що
з метою забезпечення координації управлінської діяль-
ності в науково-технологічній та інноваційній cфері на
всіх рівнях національного господарства, відбулась ре-
організація Державного комітету України з питань нау-
ково-технічного та інноваційного розвитку в Державне
агентство з питань науки, інновацій та інформатизації.
Основними задачами Агентства є: координація діяль-
ності органів державного управління, організацій у сфе-
рах наукової, науково-технологічної й інноваційної
діяльності; удосконалювання структури науково-техно-
логічного потенціалу країни й підвищення ефективності
його використання; проведення єдиної державної по-
літики у сфері міжнародного науково-технологічного
співробітництва; забезпечення контролю над виконан-
ням законодавства України із питань розвитку науко-
вої, науково-технологічної, інноваційної діяльності, а
також цільовим використанням коштів державного бюд-
жету, що виділяються на фінансування наукової, нау-
ково-технологічної й інноваційної діяльності в країні та
міжнародного науково-технологічного співробітництва;
здійснення контролю за ходом виконання науково-тех-
нічних регіональних програм, інноваційних проектів, а

також освоєння результатів завершених науково-дос-
лідних, дослідно-конструкторських і дослідно-техноло-
гічних робіт; інформування громадськості з питань
діяльності органів державного управління в науковій
сфері, наукових організацій та інше.

Регіональні інноваційні системи формуються під
егідою регіональних наукових центрів Національної ака-
демії наук України. Вони мають достатній досвід коор-
динації наукових досліджень у регіонах, зв'язку науки
з виробництвом.

Отже, в Україні частково вже створено систему
відповідних органів державного управління інновацій-
ним розвитком на загальнодержавному рівні. Однак
інституціональні структури регіонального рівня перебу-
вають у стадії становлення. З одного боку, після розпа-
ду Радянського Союзу регіональні органи влади одер-
жали додаткові повноваження й економічні можливості
в контексті інноваційного розвитку. З другого боку, у
процесі формування регіональних органів влади і само-
врядування виникла помітна незбалансованість владних
повноважень. Відтак гальмування процесу створення
цілісної системи управління розвитком регіональної ін-
новаційної системи пов'язане з постійними змінами у
розподілі функціональних повноважень, розпорошенні
відповідальності державних органів влади як представ-
ників держави за проведення політики в інноваційній
сфері.

Аналіз процесу координації, ролі, відповідальності
у сфері керування інноваційною політикою в межах ре-
гіональної інноваційної системи показує, що належний
рівень координації спостерігається в країнах, які прак-
тикують тісні зв'язки й постійні обговорення з коорди-
наційними органами за участю всіх зацікавлених осіб і
організацій.

Окрім загальних інституціональних причин недо-
статньої інноваційної активності регіонів, необхідно
особливо підкреслити слабість регіонального управлі-
ння внаслідок недосконалості законодавства.

Серед системних проблем, які стримують іннова-
ційну діяльність, — здійснення державного управління
нею без чітко сформульованої стратегії науково-техно-
логічного та інноваційного розвитку, вибудуваного дер-
жавного менеджменту її реалізації, послідовної й вива-
женої зовнішньої та внутрішньо-економічної політики.

Таким чином, комплексний аналіз проблем розбу-
дови в Україні регіональної інноваційної системи, доз-
воляє зробити висновок, що однією з головних причин
незадовільних результатів у цій справі є відсутність су-
часної організаційної структури управління науково-тех-
нологічною та інноваційною діяльністю, що включала б
усі рівні ієрархії (державний, галузевий та регіональний)
господарського комплексу і являла собою ефективну
систему, побудовану за принципами сучасного держав-
ного управління, адміністративного та інноваційного
менеджменту.

До того ж, в Україні переважає слабка управлінсь-
ка структура реалізації державних програм. Недоско-
налість процедур щодо визначення пріоритетів спричи-
нила фінансування великої кількості нестратегічних про-
ектів, які слабко відповідають програмним цілям. Більше
того, державні наукові й технологічні програми сприй-
маються як загальні програми завдяки низькому рівню
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інноваційної культури багатьох українських урядових
службовців.

До того ж, неефективність адміністративно-органі-
заційної структури державного управління науково-тех-
нічною та інноваційною діяльністю проявляється в тому,
що:

1. Чинна структура управління науково-технічною та
інноваційною сферами має велику кількість елементів,
взаємодія та загальна координація яких не забезпече-
на відповідним організаційним підпорядкуванням, а та-
кож системним і комплексним розподілом повноважень.

2. Міністерство освіти і науки України не повною
мірою забезпечує виконання покладених на нього
функцій головного органу з питань формування та реа-
лізації інноваційної політики в Україні, зокрема не за-
проваджено дієвого моніторингу та системи звітності
щодо виконання суб'єктами підприємницької діяльності,
крім технопарків, інноваційних проектів, відсутні фінан-
сові важелі впливу на інноваційні процеси.

3. Міністерство промислової політики України не
забезпечує належний моніторинг розвитку промисло-
вого потенціалу з метою формування державної по-
літики щодо пріоритетної підтримки високоукладних га-
лузей промисловості.

4. Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України не забезпечує інноваційної спрямованості усіх
напрямів економічної політики, які розробляються та
реалізуються в країні, що передбачає проведення ком-
плексу заходів у податковій, бюджетній, грошово-кре-
дитній та зовнішньоекономічній сферах.

5. Національна академія наук України належним
чином не залучається до процесу формування та реалі-
зації інноваційної політики держави. Її участь в іннова-
ційному процесі чинним законодавством чітко не ви-
значено.

6. Повільно розгортається діяльність підрозділів з
питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та
інтелектуальної власності в органах виконавчої влади,
бюджетних установах, організаціях та на підприємствах,
діяльність яких пов'язана з використанням об'єктів
промислової власності.

7. Несприятливою для проведення послідовної нау-
ково-технічної та інноваційної політики стала постійна
реорганізація органів державного управління науковою
діяльністю.

8. Залишається нереалізованим положення Закону
України "Про інноваційну діяльність" щодо організа-
ційної системи управління інноваційними процесами,
зокрема створення уповноважених і регіональних уста-
нов.

Таким чином, наявна структура державного управ-
ління науково-технічною та інноваційною сферами не
забезпечує реалізацію державної науково-технічної та
інноваційної політики. Органи державної та місцевої
влади разом з іншими суб'єктами інноваційної системи
не встановлюють між собою системно-функціональних
зв'язків.

Організаційно-адміністративне забезпечення діяль-
ності по створенню інноваційної системи регіонів, на
нашу думку, треба вибудовувати, виходячи з того, що:
створення регіональних інноваційних систем — це три-
валий процес, у розвитку якого дуже важливі безпе-

рервність і послідовність; на початкових етапах розбу-
дови основними суб'єктами активності тут мають бути
органи державної і місцевої влади; достатньо ефектив-
ними інструментами організаційно-адміністративного
забезпечення виконання регіональних Програм є
діяльність Робочих групи, складених за ознаками про-
фесійності і зацікавленості учасників, і покладання пер-
сональної відповідальності за результати роботи таких
груп на представників місцевого органу влади; одним з
елементів добре вибудованої організаційно-адміністра-
тивної схеми є обов'язковий аналіз результатів плано-
вих робіт і підготовка періодичних публічних звітів про
стан їх виконання/невиконання.

Інституційне забезпечення інноваційної діяльності
передбачає удосконалення та прийняття послідовних
законопроектів, які активізують і стимулюють розвиток
інноваційних процесів у цілому, визначають механізми
підвищення ефективності національних систем регулю-
вання прав інтелектуальної власності, встановлення пра-
вового поля для розвитку центрів сприяння трансферу
та комерціалізації технологій — інноваційних структур.

Проведене дослідження дає можливість стверджу-
вати, що принципи та структура управління науково-тех-
нічним та інноваційним регіональним розвитком в Ук-
раїні потребують формування системи органів держав-
ного регулювання, сприятливої для активізації іннова-
ційних факторів забезпечення конкурентоспромож-
ності.

Сьогодні можна констатувати, що для України за-
лишається проблемою створення такої організаційної
структури, яка б дозволила усунути дію політико-пси-
хологічних факторів і перешкод при досягненні консен-
сусу між основними учасниками процесу управління
інноваційним розвитком. Відтак на рівні держави завж-
ди повинний існувати штабний орган (Міністерство або
Державний комітет), у якому мають прийматися основні
рішення з питань інноваційної політики і який забезпе-
чить координацію різних інститутів, залучених в процес
державного управління розвитком регіональної іннова-
ційної системи. Отже, варто централізувати політику
держави в інноваційній сфері в межах єдиного компе-
тентного органу виконавчої влади.

На наш погляд, доцільно було б створити Між-
відомчу раду з питань з питань інноваційного розвит-
ку, яку б очолював Прем'єр-Міністр України. За такої
системи управління роль уряду переміститься в бік
розробки і координації інноваційної політики, а не її
проведення.

Потребує оптимізації система управління науково-
технічним та інноваційним розвитком. Так, створене
Міністерство освіти і науки України є надмірно комп-
лексним. На нашу думку, необхідно створити Міністер-
ство науки та інноваційного розвитку України, що
більшою мірою буде відповідати пріоритетам соціаль-
но-економічного розвитку України. Таке міністерство
має координувати дії всіх інших органів влади щодо
здійснення науково-технічної та інноваційної політики,
а також визначати необхідні для цього фінансові, мате-
ріальні, кадрові, інформаційні та інші ресурси.

З метою повноцінного та рівномірного розвитку
регіональної інноваційної системи пропонуємо вдос-
коналити структуру регіональних та місцевих органів
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влади в Україні. Для цього на регіональному та місце-
вому рівнях рекомендується створити спеціалізовані
Агентства з питань науково-технічного та інноваційно-
го розвитку, метою яких буде розробка регіональної
інноваційної політики, управління та контроль за до-
сягненнями пріоритетів інноваційного розвитку регіо-
ну, а також координація наукового та виробничого
потенціалів регіону. На мезорівні Агентства з питань
науково-технічного та інноваційного розвитку зможуть
врахувати місцеву специфіку: оцінити науково-техніч-
ний потенціал та ресурси, які потрібні для інновацій-
ного розвитку, визначити попит підприємств на новації,
а також наявний виробничо-технологічний потенціал
для їх впровадження та комерціалізації. Це забезпе-
чить кращу керованість інноваційного процесу, підви-
щить рівень інноваційної активності та остаточно зак-
ріпить інноваційний напрямок розвитку на регіональ-
ному рівні.

Доцільно організувати при державних регіональних
адміністраціях відповідні структури зі сприяння нау-
ковій, науково-технічній та інноваційній діяльності, зок-
рема з розвитку трансферу наукового і науково-техніч-
ного продукту в регіоні та за його межами; створити
центри комерціалізації технологій, інформаційно-кон-
салтингові центри високих технологій, інформаційно-
аналітичні центри управління інвестиційними і комер-
ційними ризиками, фонди підтримки венчурного
підприємництва та малого бізнесу у сфері високих тех-
нологій, методичні та навчальні структури тощо.

На нашу думку, система державного управління у
сфері науково-технічної та інноваційної діяльності по-
требує систематизації державних управлінських функ-
цій у цій сфері, адекватного їх перерозподілу між орга-
нами виконавчої влади, реалізації напрацьованих рані-
ше заходів та норм законодавства щодо стимулювання
інноваційної діяльності, дію яких призупинено.

У сучасних умовах для досягнення істотних пози-
тивних зрушень у цьому напрямі потрібно: вдосконали-
ти інституційні основи державної науково-технічної та
інноваційної політики шляхом систематичного і по-
слідовного впровадження функціональних принципів
державного управління інноваційною діяльністю; оріє-
нтувати політику органів влади різних рівнів на активну
взаємодію і співробітництво як між собою, так і з під-
приємницькими та науковими і бізнес-освітніми секто-
рами економіки територій.

Слід визнати, що ідеальним є варіант, коли регіон
самостійно визначає інструменти, які можуть забезпе-
чити його інноваційний розвиток. Враховуючи постійне
прискорення процесів в усіх сферах суспільного жит-
тя, потрібні швидкі та адекватні реакції влади на них,
відтак відповідні рішення мають прийматись на рівні,
ближчому до інноваційних суб'єктів, що є ще одним з
доказів необхідності проведення в Україні адміністра-
тивно-територіальної реформи та здійснення децент-
ралізації.

Безперечно, реалізація вищевказаних заходів доз-
волить підвищити ефективність державного управління
розвитком регіональної інноваційної системи.

Таким чином, ефективність функціонування регіо-
нальних інноваційних систем, на нашу думку, залежить
від багатьох чинників та їх взаємодії, а саме: структур,

що створюють і генерують знання і втілюють їх в роз-
робки; державних інститутів на які покладені функції
фінансової і правової підтримки інноваційної діяльності
в регіоні; організацій, які здійснюють фінансування
інновацій; місцевих органів виконавчої влади у сфері
регулювання інноваційних процесів та контролю за фун-
кціонуванням наукоємних підприємств; структур, які на
регіональному рівні формують сприятливі умови для
продукування інновацій; підприємств різних форм влас-
ності, що виробляють та реалізують інноваційну продук-
цію.

ВИСНОВКИ
Важливою частиною регіональної інноваційної си-

стеми виступає інституційне середовище як сукупність
державних органів, законодавчих актів, норм та правил,
що детермінують форми, методи та інтенсивність взає-
модії всіх суб'єктів ринку, які займаються інноваційною
діяльністю, з іншими сегментами національної еконо-
міки.

Проведений аналіз сфери інституційного забезпе-
чення регіональної інноваційної системи свідчить про її
кризовий стан. Сьогодні в Україні немає добре скоор-
динованої і всеохоплюючої системи управління іннова-
ційними процесами. Державна політика у сфері іннова-
ційного розвитку характеризується поки-що непослі-
довністю, відсутністю чіткої концепції інноваційних пріо-
ритетів держави і єдиного центру управління та регу-
лювання інноваційною діяльністю.

Слід зазначити, що державне управління інновацій-
ною діяльністю традиційно тяжіє до галузевих засад,
тоді, на нашу думку, потрібно системно й послідовно
впроваджувати функціональні.
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