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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Починаючи з середини ХХ�го століття інновації

та нові технології стали основною рушійною силою

перетворення індустріальної економічної системи

у постіндустріальну. Усвідомлення необхідності

впровадження інновацій для забезпечення ефектив�

ного суспільного виробництва та стійкого економі�

чного зростання сприяло виокремленню інновацій

у пріоритетний напрям стабілізаційної політики дер�

жави.
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INNOVATION AS A FACTOR IN ENSURING THE EFFECTIVE SOCIAL PRODUCTION

У статті розглянуто нормативно�правову базу забезпечення інноваційної діяльності в Україні.

Проведено аналіз стану фінансового забезпечення інноваційної діяльності. Розглянуто особ�

ливості впровадження інновацій на промислових підприємствах. Визначено пріоритети дер�

жавної політики у сфері інноваційної діяльності такі, як розвиток конкурентоспроможних нау�

комістких виробництв; стимулювання попиту на інноваційну продукцію; підготовка фахівців у

сфері інновацій; налагодження внутрішніх та міжнародних зв'язків між науковими установами,

представниками бізнесу та державними органами влади шляхом формування територій інно�

ваційного розвитку (технопарків, інноваційних комплексів, кластерів тощо). Наведено прикла�

ди стимулювання розвитку інноваційної діяльності в окремих країнах світу. Запропоновано ство�

рити регіональні центри інноваційного розвитку, що дасть можливість підвищити ефективність

проведення державної політики у сфері інвестиційно�інноваційної діяльності та управління на�

ціональними проектами.

The article touches upon the legislative and regulatory framework of innovative activity in Ukraine.

The financial provision of innovative activity has been analyzed. The research includes the analyses

of the peculiarities of introducing innovations in industrial enterprises. The author defined priorities

of state policy in the sphere of innovative activity, such as: the development of competitive, science

intensive productions; stimulating of the demand on innovative products; training specialists in the

sphere of innovation; establishing domestic and international links between scientific organizations,

businesses and state authorities through the formation of innovative development areas (technology

parks, innovation complexes, clusters, etc.) Examples of stimulating innovative activity development

in certain world countries have been selected. Proposed to create regional centers of innovative

development which will enable to increase the effectiveness of carrying out state policy in the field

of investment�innovation activity and national projects management.
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За останні десятиліття нагромаджено певний масив

спеціальної літератури, у якій обгрунтовується не�

обхідність державного втручання в інноваційну сферу,

а також аналізуються окремі проблеми впровадження

інновацій на практиці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням окремих аспектів фінансування та

розвитку інноваційної діяльності відображено у працях
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зарубіжних вчених П. Друкера, Д. Кларка, Р. Ландау,

Р. Лукаса, Р. Харрода, Й. Шумпетера та ін. Особливості

впровадження інновацій в Україні та аналіз зарубіжно�

го досвіду і можливість його застосування висвітлено у

працях вітчизняних науковців А. Гальчинського, В. Гей�

ця, К. Ільїної [2], Б. Кваснюка, П. Курмаєва [3], С. Стой�

ки [6], І. Чичкало�Кондрацької [8], О. Чемодурова [7],

А. Чухно та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У статті здійснено аналіз нормативно�правового

забезпечення розвитку інноваційної діяльності та дос�

лідження стану фінансування інноваційної діяльності і

впровадження інновацій на промислових підприємствах

України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин на

діяльність суб'єктів господарювання в економічній сис�

темі суспільства впливають негативні явища як об'єктив�

ного, так і суб'єктивного характеру. Тому виникає не�

обхідність використовувати нові підходи та методи фор�

мування стійкого інноваційного розвитку з метою заво�

ювання кращих позицій на ринку.

Впровадження інновацій призводить до оновлення

номенклатури товарів, що випускаються, поліпшенню

якості продукції для задоволення попиту споживачів і

максимізації прибутку, отже, відбувається підвищення

ефективності діяльності.

Відповідно до Закону України "Про інноваційну

діяльність" інновації визначають як новостворені (за�

стосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні тех�

нології, продукція або послуги, а також організаційно�

технічні рішення виробничого, адміністративного, ко�

мерційного або іншого характеру, що істотно поліпшу�

ють структуру та якість виробництва і (або) соціальної

сфери. Інноваційну діяльність трактують як діяльність,

що спрямована на використання і комерціалізацію ре�

зультатів наукових досліджень та розробок і зумовлює

випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і по�

слуг [1].

Основними принципами державної інноваційної по�

літики є: орієнтація на інноваційний шлях розвитку еко�

номіки України; визначення державних пріоритетів інно�

ваційного розвитку; формування нормативно�правової

бази у сфері інноваційної діяльності; створення умов для

збереження, розвитку і використання вітчизняного

науково�технічного та інноваційного потенціалу; забез�

печення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансо�

во�кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності;

ефективне використання ринкових механізмів для спри�

яння інноваційній діяльності, підтримка підприємницт�

ва у науково�виробничій сфері; здійснення заходів на

підтримку міжнародної науково�технологічної коопе�

рації, трансферу технологій, захисту вітчизняної про�

дукції на внутрішньому ринку та її просування на зов�

нішній ринок; фінансова підтримка, здійснення сприят�

ливої кредитної, податкової і митної політики у сфері

інноваційної діяльності; сприяння розвиткові іннова�

ційної інфраструктури; інформаційне забезпечення су�

б'єктів інноваційної діяльності; підготовка кадрів у сфері

інноваційної діяльності [1].

У Програмі розвитку інвестиційної та інноваційної

діяльності в Україні виокремлено два етапи реалізації.

На першому етапі (2011—2012 роки) передбачало�

ся створити сприятливі умови для залучення інвестицій

з метою:

— удосконалення матеріально�технічної бази ви�

щих навчальних закладів;

— утворення малих інноваційних підприємств;

— забезпечення розвитку та оптимізації інновацій�

ної інфраструктури, інноваційних підприємств (іннова�

ційних центрів, технопарків, технополісів, інноваційних

бізнес�інкубаторів), наукових парків, центрів трансфе�

ру технологій і промислових кластерів;

— формування державного реєстру договорів щодо

трансферу технологій; створення з урахуванням міжна�

родного досвіду банків розвитку, фондів підтримки

малих і середніх інноваційних підприємств, венчурних

фондів тощо.

На другому етапі (2013—2015 роки) передбачало�

ся:

— залучити інвестиції з метою забезпечення роз�

витку високотехнологічних базових галузей економіки,

зокрема аерокосмічної галузі, впровадження інформа�

ційно�комунікаційних технологій, біо� та нанотехно�

логій, створення сучасних матеріалів, фармацевтичної

продукції та медичної техніки;

— зменшити на 20 відсотків енергоємність внутрі�

шнього валового продукту;

— залучити інвестиції з метою модернізації та ре�

конструкції енергетичного обладнання, впровадження

енергоефективних та енергозберігаючих технологій;

— створити систему фінансової підтримки інвести�

ційної та інноваційної діяльності, зокрема визначити ме�

ханізм здешевлення кредитів і заохочення комерційних

банків до кредитування інвестиційних та інноваційних

проектів; створити сприятливі умови для забезпечення

розвитку державно�приватного партнерства у сфері

наукової, науково�технічної та інноваційної діяльності

на паритетних умовах, що дасть можливість зменшити

навантаження на бюджети всіх рівнів, збільшити обсяг

недержавних інвестицій;

— впровадити техніку нового покоління та високі

технології у промислове виробництво;

— провести конкурсний відбір найбільш ефектив�

них інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізу�

ються в базових галузях економіки;

— запровадити проведення моніторингу стану реа�

лізації інвестиційних та інноваційних проектів;

— забезпечити належний захист прав інтелектуаль�

ної власності вітчизняних вчених, що сприятиме фор�

муванню та забезпеченню розвитку ринку інтелектуаль�

ної власності;

— забезпечити розвиток інноваційної інфраструк�

тури, інноваційних підприємств (інноваційних центрів,

технопарків, технополісів, інноваційних бізнес�інкуба�

торів), наукових парків, центрів трансферу технологій і

промислових кластерів, що дасть можливість створити

нові робочі місця для висококваліфікованих спеціалістів

[5].

Частина поставлених завдань була виконана, проте

багато питань потребують доопрацювання. Зокрема

проаналізувавши таблицю 1, можна побачити суттєве
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зменшення обсягів фінансування інноваційної діяль�

ності за рахунок коштів державного бюджету та за ра�

хунок власних коштів і інших джерел фінансування.

Починаючи з 2011 року відбувається поступове

зменшення суми загальних витрат на фінансування інно�

ваційної діяльності. Такий стан є незадовільним, врахо�

вуючи неспроможність галузей національного господар�

ства конкурувати не лише на зовнішньому, а і на внут�

рішньому ринку.

Звісно, політика протекціонізму певний час зможе

підтримувати конкурентоспроможність національного

товаровиробника на внутрішньому ринку. Проте у дов�

гостроковій перспективі необхідно приймати рішення

про підвищення конкурентоспроможності шляхом впро�

вадження інновацій у реальному секторі економіки та

створити передумови виходу на світовий ринок товарів

і послуг з конкурентоспроможною продукцією.

Вважаємо за доцільне навести статистичні дані, що

відображають процес впровадження інновацій на про�

мислових підприємствах (табл. 2).

З таблиці видно, що динаміка нових технологічних

процесів, які впроваджуються починаючи з 2011 року

має негативну тенденцію. Незадовільним є зменшення

у 2013 році маловідходних та ресурсозберігаючих тех�

нологій (502 проти 554 у 2012 році), нових видів техніки

(809 проти 942 у 2012 році) та нових технологічних про�

цесів (1576 проти 2188 у 2012 році).

Дослідники наводять конкретні приклади стимулю�

вання інноваційної діяльності в країнах світу.

Так, наприклад, у праці І. Чичкало�Кондрацької вис�

вітлено основні шляхи сприяння розвитку інно�

ваційної діяльності в окремих країнах світу, зок�

рема у Австралії — це пряме державне фінансу�

вання, система субсидій, стимулювання інвес�

тицій, звільнення від окремих непрямих податків

тощо; в Австрії — державні інвестиції, стимулю�

вання студентів та професорсько�викладацько�

го складу ВНЗ до виконання інноваційних про�

ектів, надання грантів тощо; у Бельгії — подат�

кове кредитування, пряме державне фінансуван�

ня, бюджетне відшкодування витрат на різних

стадіях інноваційної діяльності, розвиток та підтримка

міжнародної співпраці між реальним сектором економ�

іки та науково�дослідними установами, стимулювання

кар'єрного зростання вчених�дослідників; в Бразилії —

заохочення молодих науковців, державне фінансуван�

ня навчання і підвищення кваліфікації студентів, викла�

дачів, науковців, надання стипендій тощо [8, с. 423].

К. Ільїна наводить окремі проекти стимулювання

інноваційної діяльності у країнах світу. Так, у Німеччині

було організовано національний конкурс "Кращі клас�

тери Німеччини: більше інновацій, більше росту, більше

зайнятості". П'ятнадцять кластерів, що перемогли, мали

одержати бюджетне фінансування у обсязі 600 млн євро

на термін до 5 років; заохочувалася участь університетів

і наукових закладів у НДДКР для потреб промисловості

[2, с. 198].

Окрім того, у розвинутих країнах світу частка держав�

них коштів у фінансуванні діяльності технопарків сягає

60—70 %.

О. Чемодуров як приклад розглядає перехід Країн

Балтії та Східної Європи і Грузію на інноваційний век�

тор розвитку, які вирішували проблему модернізації

економіки у процесі приватизації, ставлячи цю умову як

основну при проведенні аукціонів за рівноправної участі

іноземних інвесторів [7, с. 41].

Ми вважаємо, що на сучасному етапі розвитку еко�

номічної системи України, потрібно більше уваги приділя�

ти науковій, науково�технічній, інноваційній діяльності та

трансферу технологій не лише на державному рівні. До�

цільно підтримувати інноваційну активність суб'єктів гос�

подарювання на регіональному та місцевому рівні. З

цією метою пропонуємо створити регіональні центри

інноваційного розвитку, що дасть можливість удос�

коналити інноваційну інфраструктуру шляхом поси�

лення зв'язків між державними та місцевими органа�

ми влади, освітою, наукою та бізнесом.

Створення регіональних центрів інноваційного

розвитку, дасть можливість підвищити ефективність

проведення державної політики у сфері інвестицій�

но�інноваційної діяльності та управління національ�

ними проектами (стратегічно важливими проектами,

що забезпечують технологічне оновлення та розви�

ток базових галузей реального сектору економіки

України). Налагодження системи управління, регулю�

вання та контролю інноваційної діяльності стане пер�

шим кроком до підвищення конкурентоспромож�

ності національного господарства.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Для успішного ведення інноваційної діяльності

та розвитку технологій у відповідності з міжнарод�
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2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6
2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9
2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2
2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6
2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3

Таблиця 1. Джерела фінансування
інноваційної діяльності

Джерело: [4].

Таблиця 2. Впровадження інновацій на
промислових підприємствах

Джерело: [4].
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2009 10,7 1893 753 2685 641 4,8 1893
2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8 2043
2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8 2510
2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3 2188 
2013 13,6 1576 502 3138 809 3,3 1576
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ними стандартами необхідно розроби�

ти та реалізувати комплексний підхід до

планування і проведення науково�дос�

лідних та дослідно�конструкторських

робіт, а також використання їх резуль�

татів.

Пріоритетами державної політики у

сфері інноваційної діяльності та модер�

нізації економіки має стати розвиток

конкурентоспроможних наукомістких

виробництв і стимулювання інновацій�

ної активності високотехнологічних

секторів економіки за рахунок створен�

ня інноваційної системи; формування

технологічної платформи на базі під�

приємств високотехнологічного секто�

ра економіки та стимулювання попиту

на інноваційну продукцію; підготовка та

перепідготовка (підвищення кваліфі�

кації) кадрового потенціалу; налагод�

ження стабільних внутрішніх та міжна�

родних коопераційних зв'язків між на�

уковими установами, представниками

бізнесу та державними органами вла�

ди шляхом формування територій інно�

ваційного розвитку (технопарків, інно�

ваційних комплексів, кластерних утво�

рень тощо).
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Рис. 1. Схема стимулювання розвитку інноваційної
діяльності в Україні

Джерело: складено автором.


