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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасні тенденції розвитку національних економік               

у глобалізованому фінансовому просторі зумовлюються необхідністю 

зростання конкурентоспроможності країн на основі активізації інноваційної 

діяльності. Водночас результативність фінансової політики в умовах ринкової 

конкуренції повинна проявлятися у стимулюванні інновацій, вико-

ристанні здобутків науково-технічного прогресу, інтелектуалізації виробництва 

і, як наслідок, впровадження нововведень  в усіх сферах життєдіяльності. У 

цьому контексті актуалізується роль держави в частині застосування 

інструментів фінансового регулювання інноваційних процесів з метою 

забезпечення сталого розвитку країни та зростання рівня добробуту її громадян.  

Потенціал використання короткотермінових фінансових стимулів в 

Україні в умовах сьогодення є обмеженим, фінансування інноваційної діяль-

ності недостатнє, що посилює запити суспільства щодо здійснення 

інституційних змін системи фінансового регулювання. Особливого значення 

набувають питання упорядкування бюджетних та податкових інструментів для 

активізації інноваційної діяльності в Україні. Розв’язання окреслених проблем 

потребує реалізації системної та збалансованої державної політики з метою 

підвищення ефективності фінансового регулювання інноваційної сфери. 

Проблематика фінансового забезпечення та регулювання розвитку 

інноваційної діяльності, теоретичні й прикладні засади реалізації фінансової 

політики щодо формування національної інноваційної системи й побудови 

інноваційної моделі економіки є предметом перманентних наукових пошуків 

вітчизняних та зарубіжних учених. Вони досліджені, зокрема, у працях                             

В. Боронос, Д. Ваньковича, А. Гальчинського, В. Гейця, М. Денисенка, М. Диби, 

А. Дуки, М. Козоріз, М. Крупки, О. Колодізєва, А. Кузнєцової, С. Онишко, 

Ж. Поплавської, А. Пересади, Б. Пшика, Н. Прокопенко, Л. Федулової, Д. Черва-

ньова, Н. Чухрай, З. Юринець, Х. Едкіста, Б. Лундвала, С. Меткальфа, Р. Нель-

сона, Д. Норта, Ф. Прада, С. Петерса, Ф. Сагасті, К. Фрімана, Й. Шумпетера та ін.  
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Окремі аспекти бюджетного регулювання й особливості застосування 

бюджетних інструментів впливу на інноваційну діяльність вивчали О. Василик, 

В. Дем’янишин, Н. Іванова, О. Ковалюк, М. Кульчицький, Л. Лисяк, І. Луніна, 

І. Лютий, В. Опарін, Ц. Огонь, І. Чугунов, С. Юрій, Ф. Ярошенко тa ін. Основи 

податкового регулювання, зокрема у частині стимулювання інновацій розкрито 

у працях таких учених, як В. Андрущенко, З. Варналій, О. Воронкова, 

О. Данілов, О. Десятнюк, М. Єрмошенко, Р. Желізняк, Ю. Іванов, 

А. Крисоватий, П. Мельник, Г. Партин, А. Соколовська, Л. Тарангул. 

Теоретичні й практичні аспекти формування інноваційного потенціалу й 

забезпечення інноваційної безпеки країни  досліджували О. Александрова, 

Л. Ваганова, О. Гордуновський, Б. Губський, О. Кириченко, В. Карпов, 

О. Левковець, Т. Майорова, О. Носова, Л. Першко,  О. Підхомний, І. Ревак, 

С. Сардак, Ю. Цюпко. Іноземний досвід фінансового регулювання інноваційних 

процесів висвітлили В. Вишневский, В. Гришко, О. Жилінська, С. Захарін, 

В. Коваленко, О. Колещук, А. Мельник, Г. Скиба, Р. Шматенко.  

Незважаючи на вагомість доробку згаданих учених, потребують 

вирішення наукові питання щодо теоретичного обґрунтування, формування 

методології та розроблення комплексної стратегії фінансового регулювання 

інноваційних процесів. Водночас формування сучасної парадигми фінансової 

політики для за безпечення розвитку національної економіки на основі 

інноваційної моделі зумовлює подальший інтерес до дослідження теоретичних, 

методологічних та науково-прикладних аспектів фінансового регулювання 

інноваційної діяльності у контексті нових реалій, зокрема в умовах реалізації 

євроінтеграційних прагнень українського суспільства. Це зумовило вибір теми 

дисертації, її мету, завдання і структуру. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри 

фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету 

імені Івана Франка “Формування фінансового потенціалу національної 

економіки” (державний реєстраційний номер 0116U001677), у межах якої 
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проведено дослідження теоретико-методологічних основ та запропоновано  

стратегію підвищення ефективності фінансового регулювання інноваційної 

діяльності в Україні, а також науково-дослідної роботи ДВНЗ “Університет 

банківської справи” “Сучасні напрями та механізми модернізації фінансової 

системи України” (державний реєстраційний номер 0115U002173), у межах якої 

обґрунтовано рекомендації щодо інституційної модернізації системи 

фінансового регулювання інноваційних процесів. 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є розроблення теоретико-

методологічних засад, науково-методичного забезпечення фінансового 

регулювання інноваційної діяльності та обґрунтування практичних 

рекомендацій щодо підвищення його ефективності в Україні для зміцнення 

конкурентоспроможності національної економіки. 

Для досягнення мети у роботі поставлено такі завдання: 

– з’ясувати взаємозв’язки між інноваційною діяльністю, 

конкурентоспроможністю країни та соціально-економічним розвитком у 

контексті необхідності фінансового регулювання; 

– систематизувати й поглибити теоретичні основи фінансового 

регулювання інноваційної діяльності; 

– розробити методологічні засади фінансового регулювання інноваційних 

процесів в Україні;  

– розвинути положення щодо інституційної модернізації системи 

фінансового регулювання інноваційної діяльності в державі; 

– розкрити економічну сутність, структуру й принципи побудови 

національної інноваційної системи та проблематику фінансування 

інноваційного підприємництва в країні; 

– обгрунтувати наукові підходи до формування сучасної системи 

фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні; 

– проаналізувати дієвість національної інноваційної системи як об’єкта 

фінансового регулювання; 
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– виявити особливості функціонування інноваційної інфраструктури в 

умовах побудови інноваційної моделі розвитку країни; 

– оцінити ефективність бюджетного та податкового регулювання 

інноваційної діяльності в Україні; 

– провести економіко-математичне моделювання результативності 

фінансового регулювання інноваційних процесів у вітчизняній економіці; 

– діагностувати диференціацію показників результативності інноваційної 

діяльності та рівня реалізації інноваційного потенціалу регіонів України;  

– визначити індикатори інноваційної безпеки та ризики фінансового 

регулювання у глобалізованому економічному просторі; 

– узагальнити й систематизувати іноземний досвід фінансового регулюван-

ня інноваційної активності та визначити напрями його імплементації в Україні; 

– розробити стратегію фінансового регулювання інноваційної діяльності в 

Україні з урахуванням концепції формування інноваційного потенціалу 

національної економіки. 

Об’єктом дослідження є процеси фінансового регулювання інноваційної 

діяльності в державі. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні, інституційно-

організаційні та прикладні аспекти фінансового регулювання інноваційної 

діяльності в Україні. 

 Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та спеціальні 

методи, що були використані для отримання відповідних результатів: історич-

ний метод – для виокремлення етапів еволюції системи фінансового регу-

лювання інноваційної діяльності в Україні; метод наукового абстрагування –             

з метою узагальнення понятійного апарату дослідження; методи аналізу і 

синтезу – при дослідженні структури системи фінансового регулювання 

інноваційної діяльності, виділенні функцій фінансового регулювання; індукції 

та дедукції – для вивчення підходів до тлумачення фінансового регулювання; 

метод порівняння – з метою обгрунтування напрямів імплементації іноземного 

досвіду фінансового регулювання інновацій у вітчизняну практику; методи 
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групування та систематизації – у цілях класифікації інструментів фінансового 

регулювання, виокремлення чинників інноваційного розвитку, чинників 

формування національної інноваційної системи, чинників конкуренто-

спроможності;  кластерний аналіз – для дослідження результативності 

регулювання інноваційної діяльності та рівня реалізації інноваційного 

потенціалу в регіонах; статистичні методи – у цілях аналізу динаміки 

інноваційної діяльності в економіці України, тенденцій формування 

інноваційної інфраструктури; методи економіко-математичного моделювання, 

зокрема використання множинних регресійних моделей  – для оцінки 

результативності фінансового регулювання інноваційної діяльності та 

обґрунтування порогового рівня її бюджетного фінансування в Україні. 

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти України 

у сфері інновацій, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних учених з теорії, 

методології та організації фінансового регулювання інноваційної діяльності, 

матеріали науково-практичних конференцій, звітні, інформаційно-аналітичні та 

статистичні матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерства освіти і науки України, Державної служби статистики України, 

інших центральних органів виконавчої влади, інформаційні ресурси мережі 

Інтернет, власні аналітичні розрахунки. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні нових 

теоретико-методологічних засад фінансового регулювання інноваційної 

діяльності та обґрунтуванні практичних положень й рекомендацій щодо 

підвищення його ефективності в Україні. 

До найвагоміших наукових результатів дисертації, що становлять наукову 

новизну, належать: 

уперше: 

– сформульовано теоретичну парадигму фінансового регулювання 

інноваційної діяльності, що ґрунтується на положеннях теорій фінансів, 

управління, державного регулювання, інноваційної діяльності, 

інституціоналізму та концепції національної інноваційної системи, яка 
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передбачає розгляд фінансового регулювання інноваційної діяльності як 

системи, що включає системоутворюючі складові (бюджетне та податкове 

регулювання), синергія яких спрямована на досягнення максимального ефекту 

від впливу інструментів фінансового регулювання на інноваційну діяльність. 

Це дало змогу: запропонувати тлумачення сутності “фінансового регулювання 

інноваційної діяльності” як узгодженого комплексного законодавчо 

регламентованого застосування бюджетних та податкових інструментів з 

метою впливу державних інститутів на функціонування національної 

інноваційної системи, інноваційний потенціал й інноваційну безпеку в країні, 

спрямованого на зміцнення конкурентоспроможності та утвердження 

інноваційної моделі соціально-економічного розвитку; виділити ключові 

інструменти фінансового регулювання інноваційної діяльності (бюджетні 

інвестиції, бюджетні кредити, державні гарантії, державні субсидії, податкові 

пільги);  

– обгрунтовано методологічні засади фінансового регулювання 

інноваційної діяльності, а саме: розроблено інституційні його основи в 

контексті функціонування формальних та неформальних інститутів впливу на 

інноваційну діяльність; виокремлено принципи фінансового регулювання 

(наукової обґрунтованості, нормативно-правової урегульованості, 

комплексності, стратегічної орієнтації, інституційного характеру регулювання, 

пріоритетності, узгодженості й гнучкості, результативності, доцільності, 

захисту національних інтересів). Це дало змогу запропонувати наукові підходи 

до формування сучасної системи фінансового регулювання інноваційної 

діяльності в Україні (необхідність розроблення цілісної стратегії фінансового 

регулювання, узгодженої із загальною стратегією соціально-економічного 

розвитку держави; завершення формування стабільної нормативно-правової 

бази, адекватної європейським стандартам; збалансування системи інститутів 

регулювання; забезпечення процесу координації дій та механізмів 

комплексного впливу інститутів регулювання на національну інноваційну 

систему); 
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– розроблено структурно-логічну модель стратегії фінансового 

регулювання інноваційної діяльності в Україні, яка визначає: напрями 

реалізації в межах окремих блоків стратегії (інституційний, науково-технічний, 

фінансовий, інфраструктурний, євроінтеграційний); інструменти фінансового 

регулювання; систему відповідальних за розроблення і реалізацію державних 

інститутів. Реалізація стратегії дасть змогу забезпечити економічне зростання 

шляхом використання інструментів фінансового регулювання з огляду на його 

пріоритети, об’єкти, координуючу та стимулювальну роль держави з метою 

формування в національній економіці інноваційної моделі розвитку; 

 удосконалено: 

– методичні положення щодо моделювання показників результативності 

фінансового регулювання із використанням множинних регресійних моделей, 

на основі чого з’ясовано вплив: бюджетних інструментів на інноваційну 

активність підприємств; фундаментальних і прикладних досліджень, зокрема 

профінансованих із державного та місцевих бюджетів, на показники 

інноваційної діяльності в Україні.  Це дає змогу оцінювати та прогнозувати 

результати від застосування інструментів фінансового регулювання та вносити 

корективи у стратегічні напрями регулювання інноваційних процесів 

відповідно до отриманих прогнозів; 

– структурно-функціональну схему системи фінансового регулювання 

інноваційної діяльності в частині виокремлення в її структурі формальних 

інститутів (нормативно-правова база щодо регулювання інноваційної діяльності 

й державні інститути регулювання) та виділення функцій фінансового 

регулювання (перерозподільча, регламентуюча, стимулююча, соціальна, 

контролююча). Це дасть можливість сформувати структурно збалансовану 

систему фінансового регулювання та підвищити її функціональність в контексті 

досягнення стратегічних цілей інноваційної діяльності в державі;  

– методологічні підходи до формування національної інноваційної системи 

в частині узагальнення та доповнення принципів її побудови, а саме 

виокремлення таких, як: національної ідентичності, системності, забезпечення 
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інноваційної безпеки, інтегрованості, врахування синергетичних ефектів 

функціонування структурних елементів системи, врахування кластерних 

ефектів, інтелектуалізації, конкурентоспроможності, інституційної 

урегульованості. Впровадження зазначених принципів сприятиме 

систематизації напрямів та інструментів фінансового регулювання  з огляду на 

особливості функціонування національної інноваційної системи;  

– теоретико-методологічні положення щодо взаємодії системи фінансового 

регулювання та національної інноваційної системи в частині обґрунтування 

синергетики їх взаємозв’язків, що проявляється в динаміці показників 

інноваційної, наукової та науково-технічної  діяльності, тенденціях 

функціонування інноваційної інфраструктури. Це дає змогу визначати 

пріоритети стратегії фінансового регулювання інноваційної діяльності з 

урахуванням потенціалу інноваційно орієнтованих й конкурентоспроможних 

галузей вітчизняної економіки; 

– організаційно-методичні підходи до діагностування впливу інструментів 

фінансового регулювання на стан та динаміку інноваційної й науково-технічної 

діяльності в розрізі регіонів на базі кластерного аналізу, що дало змогу оцінити 

рівень реалізації інноваційного потенціалу регіонів України на основі вивчення 

його територіальної диференціації та обгрунтувати пропозиції щодо врахування 

регіональної специфіки у процесі застосування інструментів фінансового 

регулювання; 

– аналітичний інструментарій моніторингу ефективності фінансового 

регулювання інноваційної діяльності шляхом обґрунтування доцільності: 

використання методів економіко-математичного моделювання для оцінки 

впливу бюджетних та податкових інструментів; нормативно-правового 

розширення повноважень для державних інститутів в частині реалізації 

стратегії фінансового регулювання; посилення їх координації у напрямі 

контролю застосування інструментів фінансового регулювання на засадах 

публічності та прозорості. Використання запропонованих підходів сприятиме 
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збалансуванню фінансових  інтересів держави та підприємств реального 

сектора економіки у сфері інновацій; 

одержали подальший розвиток: 

– методичні підходи до оцінки ефективності фінансового регулювання 

інноваційної діяльності, які, на відміну від існуючих, ґрунтуються на 

економіко-математичному моделюванні впливу обсягів бюджетного 

фінансування наукової й науково-технічної діяльності на обсяги реалізованої 

інноваційної продукції в країні. Це дало змогу визначити пороговий рівень 

фінансування наукової й науково-технічної діяльності, з перевищенням якого 

немає додаткового позитивного ефекту від застосування інструментів 

регулювання, що є основою забезпечення реалізації принципу наукової 

обґрунтованості фінансового регулювання в Україні; 

– теоретико-методологічні підходи до інституційної модернізації системи 

фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні в частині 

інтенсифікації використання регулюючого потенціалу неформальних 

інститутів, які, на відміну від існуючих, передбачають інтеграцію регіонів й 

їхнього інноваційного потенціалу у єдину інноваційну систему з національною 

самобутністю й чіткою визначеністю пріоритетів розвитку, а також 

спрямованість на використання специфіки інноваційної культури, психології й 

традицій, шляхом трансформації національних особливостей в конкурентні 

переваги України; 

– методичний інструментарій структурно-функціонального аналізу 

національної інноваційної системи як об’єкта фінансового регулювання в 

частині: тлумачення її сутності як сукупності відносин з приводу створення, 

розповсюдження та використання інновацій в межах окремої країни, 

зумовлених національною соціокультурною специфікою, геополітичними 

особливостями та стратегією економічного розвитку;  визначення структурних 

елементів (підсистеми генерації знань, виробництва інноваційних продуктів, 

інноваційної інфраструктури) у контексті з’ясування специфіки взаємозв’язків 

та існуючої між ними взаємодії; обгрунтування залежності дієвості 
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національної інноваційної системи від формальних та неформальних інститутів 

регулювання; 

– узагальнення та систематизація іноземного досвіду фінансового 

регулювання інноваційної діяльності, що дало змогу обгрунтувати пропозиції 

щодо напрямів його імплементації у вітчизняну практику, а саме: досягнення 

оптимального балансу між бюджетними та податковими інструментами; 

зосередження уваги на стимулюванні інноваційної діяльності малих та середніх 

підприємств; диверсифікація інструментів регулювання; забезпечення 

транспарентності в діяльності державних інститутів у процесі застосування 

інструментів фінансового регулювання; використання податкових пільг з 

метою активізації наукових розробок; 

– теоретичні положення щодо уточнення терміносистеми дослідження в 

частині тлумачення сутності понять: “інноваційна безпека країни” як такий 

стан і динаміка інноваційної діяльності та її фінансового забезпечення, що 

формують передумови для соціально-економічного розвитку на основі 

інноваційної його моделі та підвищення рівня конкурентоспроможності; 

“інноваційний потенціал” як сукупність фінансових, інституційних та інших 

можливостей  країни, рівень реалізації яких зумовлює здатність забезпечувати 

позитивну динаміку інноваційної діяльності та стимулювати її у 

довготерміновій перспективі з урахуванням інтенсифікації інноваційних 

процесів та зростання конкуренції в умовах фінансової глобалізації. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

положення, висновки та  рекомендації, сформульовані у роботі, мають 

практичне спрямування та можуть бути використанні для підвищення 

ефективності фінансового регулювання інноваційних  процесів. Зокрема, 

основні положення та пропозиції, які мають практичну значущість, пройшли 

апробацію та впроваджені у діяльності: 

– Державної фіскальної служби України в частині пропозицій щодо 

організації фіскального регулювання інноваційної діяльності із застосуванням 

податкових інструментів для внесення коректив у податкову політику держави,  
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удосконалення методологічних засад її проведення та нормативно-правової 

бази податкового стимулювання інноваційних процесів в Україні (довідка № 2-

45/962 від 17.01.2017 р.); 

– Департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації, 

зокрема використано положення стратегії фінансового регулювання 

інноваційних процесів  у ході реалізації фінансової політики на рівні регіону, її 

методологічного обґрунтування та формування стратегій соціально-

економічного розвитку Львівської області на інноваційних засадах (довідка № 

10-26/1140 від 29.08.2016 р.); 

– Департаменту  економічної політики Львівської обласної державної 

адміністрації в частині підходів до обґрунтування впливу інструментів фінан-

сового регулювання, зокрема бюджетного  фінансування на стан та динаміку 

інноваційної й науково-технічної діяльності із застосуванням факторного 

аналізу для удосконалення  економічної політики на рівні регіону й підвищення 

ефективності фінансування із місцевих бюджетів розвитку інноваційного та 

інтелектуального потенціалу Львівської області (довідка  № 1-11-2659 від 

22.09.2016 р.); 

– Офісу реформ Львівської обласної державної адміністрації під час 

підготовки пропозицій щодо застосування інструментів фінансового 

стимулювання створення технологічних та наукових парків у процесі 

розбудови інноваційної інфраструктури з метою формування економічного 

підгрунтя для зростання добробуту територіальних громад та підвищення рівня 

їхньої фінансової спроможності (довідка № 1-12-2678 від 26.09.2016 р.); 

– Територіального управління Рахункової палати по Львівській, 

Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській 

областях в частині розроблених положень  щодо застосування бюджетних 

інструментів регулювання інноваційної активності для підвищення якості 

контролю за витрачанням бюджетних коштів на реалізацію проектів, 

зменшення зловживання та удосконалення методології проведення державного 

фінансового контролю (довідка № 22-19 від 05.09.2016 р.); 
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– ПП “РічОйл” щодо диверсифікації джерел фінансування інноваційно 

активних підприємств шляхом залучення іноземних фінансових ресурсів, 

зокрема розширення господарської діяльності за рахунок кредитів від ЄБРР, 

результатом чого є зростаюча динаміка виробництва інноваційної продукції, 

конкурентоспроможної на вітчизняному ринку, та формування експортного 

потенціалу підприємства (довідка № 16-235 від 08.11.2015 р.). 

Теоретичне значення результатів дослідження полягає у поглибленні та 

розробленні нових теоретичних засад фінансового регулювання інноваційної  

діяльності в Україні, зокрема в обгрунтуванні його економічного змісту, 

функцій, складових та інструментів. Науково-методичні положення дисертації 

використано у навчальному процесі на економічному факультеті Львівського 

національного університету імені Івана Франка під час викладання дисциплін: 

“Інноваційний розвиток та оподаткування”, “Фінансування інноваційної 

діяльності підприємств”, “Інвестування”, “Проектне фінансування”, “Податкова 

політика” (довідка № 4111-Н від 13.09.2016 р.). Результати дисертації також 

використано у навчальному процесі Національного університету “Львівська 

політехніка” під час викладання дисциплін “Управління інноваціями”, 

“Інноваційний потенціал підприємства”, “Інвестування”, “Планування 

інноваційної діяльності”, “Інвестиційно-інноваційна інфраструктура 

національної економіки” (довідка № 67-01-2126 від 10.11.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Викладені у дисертації наукові результати 

одержані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, 

використано лише власні ідеї та пропозиції. Особистий внесок автора у праці, 

підготовлені у співавторстві, конкретизований у списку публікацій. Матеріали 

кандидатської дисертації в роботі на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук не використовувались. 

 Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні результати 

дослідження обговорювались і отримали позитивну оцінку на щорічних звітних 

науково-практичних конференціях викладачів і аспірантів економічного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка; 
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наукових семінарах кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту; міжнародних 

та всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: Міжнародній 

науково-практичній конференції “Актуальні проблеми розвитку національної 

економіки України” (Львів, 2011 р.); І міжнародній науковій конференції “Стра-

тегічні орієнтири розвитку економіки України” (Львів, 2013 р.); Х міжнародній 

науково-практичній конференції “Актуальні проблеми фінансової системи 

України” (Черкаси, 2013 р.); І міжнародній науково-практичній конференції 

“Управління інноваційними процесами в економічній системі України” (Львів, 

2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Конкурентоспромож-

ність економіки України в процесі глобалізації”  (Запоріжжя, 2015 р.); XII 

міжнародній науково-практичній конференції “Світові тенденції та 

перспективи розвитку фінансової системи України” (Київ, 2015 р.); V 

Всеукраїнській науково-практичній конференції “Сучасна економічна наука: 

теорія і практика” (Полтава, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції “Економічна безпека країни: загрози та виклики в умовах 

глобалізації” (Київ, 2015 р.);  ІІ міжнародній науково-практичній конференції 

“Управління інноваційними процесами в економічній системі України” (Львів, 

2015 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Інноваційні 

технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва” (Тернопіль, 

2016 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Глобальний 

економічний простір: детермінанти розвитку” (Миколаїв, 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції “Можливості та перспективи 

забезпечення сталого розвитку економіки України” (Ужгород, 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток національної 

економіки України: нові реалії та можливості в умовах євроінтеграції” 

(Запоріжжя, 2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

“Стратегії розвитку: інвестиційний вимір” (Київ, 2016 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції “Наука та інновації як основні шляхи 

вдосконалення економічного потенціалу країни” (Львів, 2016 р.); Міжнародній 
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науково-практичній конференції “Економічні підсумки 2016 року: досягнення, 

тенденції та перспективи” (Одеса, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковані у                

51 науковій праці загальним обсягом 151,46 д.а. (57,35 д.а. належать особисто 

автору), з них: одноосібна монографія та 1 монографія у співавторстві;                            

1 підручник та 2 навчальні посібники у співавторстві (усі з грифом МОН 

України); 30 статей у наукових періодичних виданнях, в тому числі: 28 – у 

наукових фахових виданнях України (з них 15 – у наукометричних виданнях) та   

2 – у зарубіжних; 16 праць – в інших наукових виданнях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 452 сторінки, у тому числі основний текст – 385 сторінок. 

Дисертація містить 25 таблиць і 52 рисунка. Список використаних джерел 

налічує 390 найменувань на 42 сторінках; 22 додатки подано на 25 сторінках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВІ 

 

1.1.  Інноваційна діяльність та її роль у забезпеченні соціально-

економічного розвитку країни 

 

Сталий розвиток в епоху сучасного постіндустріального суспільства 

забезпечується новітніми дослідженнями і розробками, формуванням 

людського капіталу, підвищенням якості освіти, науковим потенціалом й 

технологічним прогресом загалом. Інновації є головною рушійною силою 

економічного зростання, а здатність до їх створення й практичного 

використання стає неодмінною умовою досягнення необхідної його якості, 

навіть для держав, які проголошують повернення до традиційних цінностей у 

суспільному житті. Тому інноваційна модель соціально-економічного розвитку 

набуває універсальності, як панівна ідеологія сучасного суспільного поступу, а 

її основою є фінансова політика стимулювання інноваційної сфери, що 

реалізується у процесі здійснення фінансового регулювання. 

Відтак перед Україною постає завдання закладення підвалин 

економічного зростання не тільки на основі функціонування сировинних 

галузей, а й унаслідок створення наукомістких виробництв. Сформувати 

економіку інноваційного типу вкрай важливо, особливо в умовах глобалізації, 

враховуючи роль інновації як визначального чинника конкурентоспроможності, 

науково-технічного й суспільного прогресу і забезпечення позитивної динаміки 

економічного розвитку в цілому. 

Початково з’ясуємо економічну сутність понять “інновації”, “інноваційна 

діяльність”, “інноваційний процес”. З цією метою розглянемо генезис та 

еволюцію вчення про інновації. 

Тлумачення поняття “інновації” у загальних обрисах можна знайти ще в 

працях античних філософів (Геракліт, Арістотель, Платон, Демокріт), однак 

широко його почали застосовувати в економічній літературі лише останніми 
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десятиліттями. Суть інновацій, історичні рівні та соціально-економічні 

наслідки розкриті на рубежі ХІХ–ХХ століть у сформульованих ще в 1930-х 

роках Й. Шумпетером, а потім М. Туган-Барановським, М. Кондратьєвим, 

С. Кузнєцом та іншими ученими теоретичних положеннях, де їх розглядали як 

джерело довгострокового економічного зростання [390]. 

Історичний огляд еволюції інноваційних процесів від простих лінійних до 

складніших нелінійних його моделей провів Р. Росвелл [383].  

Перший етап (50-60-ті роки ХХ століття) – підходи до аналізу 

інноваційного процесу як лінійного проведення науково-дослідницької, 

науково-технічної, виробничої та маркетингової діяльності, що пізніше 

одержало назву концепції “технологічного поштовху”, основні ідеї якої 

зводилися до твердження, що вихідними для інноваційного процесу є науково-

технічні передумови. Теоретичні засади цієї концепції були закладені у працях 

М. Туган-Барановського, Й. Шумпетера, К. Фрімана, Н. Розенберга, 

Р. Нельсона та інших ученених [103]. 

Австрійський економіст Й. Шумпетер 1912 року у книзі “Теорія 

економічного розвитку” запропонував концепцію інновацій, за основу якої він 

узяв ідею про “нові комбінації”. З-поміж комбінацій, які загалом формують 

структуру інноваційного процесу, науковець називав такі: випуск нового 

продукту або відомого продукту нової якості; впровадження нового, досі 

невідомого в конкретній галузі методу виробництва; проникнення на новий 

ринок збуту – відомий чи невідомий; отримання нових джерел сировини чи 

напівфабрикатів; організаційна перебудова, зокрема, створення монополії чи її 

ліквідація. У подальших працях Й. Шумпетера термін “нова комбінація” 

замінено терміном “інновація”, що й став науковою категорією [350]. 

Другий етап пов’язаний із виникненням наприкінці 60-х років 

ХХ століття концепції “викликів попиту”, прихильники якої, зокрема, Г. Менш, 

Е. фон Хіппель та Й. Шмуклер відзначали, що визначальним чинником 

інноваційного розвитку є ринковий попит, тобто ринок визначає нові запити, а 

в лінійній моделі прикладні розробки зумовлюють нові можливості.  
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Третій етап – початок 70-х – середина 80-х років ХХ століття – синтез 

попередніх підходів спричинив появу моделі взаємодії технологічних 

можливостей і ринкових потреб, що передбачала необхідність враховування 

взаємозв’язків між елементами інноваційного процесу.  

Четвертий етап – із середини 80-х років – пов’язаний із моделлю, яка 

характеризує інтеграцію підприємства з постачальниками, покупцями, 

проведенням фундаментальних досліджень; п’ятий етап – 90-ті роки і до кінця 

ХХ століття – із моделлю стратегічної інтеграції, відповідно до якої 

підприємство організовує безперервний інноваційний процес, реагуючи на 

зміни в зовнішньому середовищі. При цьому в останній моделі особливу роль 

відіграє тісна взаємодія між учасниками ринку, зворотні зв’язки між 

виробником і споживачем, трансфер технологій та науково-технічна співпраця.  

На наш погляд, можна виділити також шостий етап (початок ХХІ століття 

– і до сьогодні), який пов’язаний із прискоренням темпів науково-технічного 

прогресу на основі розвитку ІТ-сфери та зумовлений переходом до так званого 

шостого технологічного укладу. Зауважимо, що ідею технологічних укладів 

розвинули С. Глазьєв і Д. Львов [103]. Відтак саме шостий технологічний уклад 

ґрунтуватиметься на системах штучного інтелекту, глобальних інформаційних 

мережах та характеризуватиметься всеосяжною роллю науки і техніки у 

суспільному поступі. Врахування цих чинників буде запорукою успішності 

розвитку будь-якої держави світу і України зокрема. 

Сучасна модель інноваційної діяльності є нелінійною, а її 

функціонування обумовлюється системою взаємовідносин між суб’єктами, що 

опосередковуються взаємодією освітньо-наукових процесів та реальним 

виробництвом і пов’язані з високим ступенем інтеграції на мікро-, а також на 

міжгалузевому рівнях. 

У вітчизняному нормативно-правовому полі до 2002 року був відсутній 

спеціалізований закон щодо безпосереднього регламентування інноваційної 

діяльності. Інноваційну діяльність визначали у Законі України “Про 

інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 року та розглядали як одну з форм 
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інвестиційної діяльності, що реалізується з метою впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу у виробництво та соціальну сферу, що охоплює: 

випуск і поширення принципово нових видів техніки і технології; прогресивні 

міжгалузеві структурні зрушення; реалізацію довготермінових науково-

технічних програм з великими термінами окупності витрат; фінансування 

фундаментальних досліджень для запровадження якісних змін у стані 

продуктивних сил; розробку і впровадження нової, ресурсозберігаючої 

технології, призначеної для поліпшення соціального й екологічного становища. 

Зауважимо, що у редакції Закону України “Про інвестиційну діяльність” від 

06.11.2014 року зазначено, що “інноваційною діяльністю є сукупність заходів, 

спрямованих на створення, впровадження, поширення та реалізацію інновацій 

відповідно до Закону України “Про інноваційну діяльність” з метою отримання 

комерційного та/або соціального ефекту, які здійснюються шляхом реалізації 

інвестицій, вкладених в об’єкти інноваційної діяльності” [267].  

Безпосередньо у Законі України “Про інноваційну діяльність” від 

04.07.2002 року інноваційна діяльність є діяльністю, що спрямована на 

використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і 

зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [269]. 

Отже, відмінністю у тлумаченнях, є те, що у першому нормативно-правовому 

акті інноваційну діяльність розглядають як сукупність заходів, а у 

спеціалізованому законі – безпосередньо як діяльність з відповідною цільовою 

орієнтацією. Однак за економічним змістом, суттєвих відмінностей у підходах, 

що застосовані в обох законах, немає. Надалі дотримуватимемось тлумачення, 

сформульованого у Законі України “Про інноваційну діяльність”. 

Своєю чергою інновації, згідно зі Законом України “Про інноваційну 

діяльність”, – це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 

конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також 

організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного 

або іншого характеру, що суттєво поліпшують структуру та якість виробництва 

і (або) соціальної сфери [269]. Це тлумачення загалом відповідає міжнародним 
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стандартам, які зводяться до розгляду інновації як кінцевого підсумку 

інноваційної діяльності, що отримала вираження у вигляді нового або 

вдосконаленого продукту, технологічного процесу, упроваджених на ринку та 

практично використаних у діяльності, або в нових підходах до надання 

соціальних послуг. Відтак, поділяємо сформульоване у законі визначення 

економічної сутності інновацій й дотримуватимемось цього підходу надалі. 

Ключовим аспектом аналізу інновацій є те, що неодмінними 

властивостями інновації є їхня новизна, виробнича застосовність (економічна 

обґрунтованість застосування), а також здатність відповідати запитам 

споживачів. Відзначимо, що поняття “новизна”, “нововведення”, “інновація” 

часто ототожнюють, хоча між ними є суттєві відмінності. Інновації − це 

використання (виробнича застосовність, комерціалізація) “новизни”, 

“нововведень” у вигляді нових технологій, видів продукції та послуг, нових 

форм організації виробництва і праці, обслуговування й управління тощо. 

Суть інновацій повніше розкриває їхня структура. В сучасній економічній 

літературі є чимало різних класифікацій інновацій, причому кожен учений 

пропонує свою систему класифікаційних критеріїв, відтак виникає проблема 

систематизації вже самих класифікаційних ознак. Вважаємо, що певну 

класифікацію інновацій породжує конкретна мета дослідження. Однак, на наш 

погляд, немає необхідності детально зупинятися на їхньому розгляді, оскільки 

загалом у сучасних наукових працях ці класифікації суттєво не відрізняються. 

Зокрема, інновації класифікують за такими ознаками [137]: 

1. За мірою новизни: 

 радикальні (базові) інновації, які реалізують відкриття, великі винаходи і 

стають основою формування нових поколінь та напрямів розвитку техніки і 

технології; 

 поліпшувальні інновації, що реалізують винаходи середнього рівня 

важливості; 

 модифікаційні інновації, спрямовані на часткове поліпшення застарілих 

поколінь техніки і технології, організації виробництва. 
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2. За сферами використання: 

 продуктові інновації, орієнтовані на виробництво і використання нових 

продуктів (послуг) або нових матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих; 

 технологічні інновації, спрямовані на створення і застосування нової 

технології; 

 процесні інновації, орієнтовані на створення і функціонування нових 

організаційних структур як усередині фірми, так і на міжфірмовому рівні; 

 комплексні інновації, що є поєднанням різних інновацій. 

3. За масштабами застосування: 

 галузеві; 

 міжгалузеві; 

 регіональні; 

 у межах підприємства. 

4. За причинами виникнення: 

 реактивні (адаптивні) інновації, що забезпечують виживання фірми, як 

реакція на нововведення, здійснювані конкурентами; 

 стратегічні інновації, тобто інновації, реалізація яких має попереджувальний 

характер з метою здобуття конкурентних переваг у перспективі. 

5. За напрямами: 

 економічні; 

 соціальні; 

 екологічні; 

 інтегральні. 

Водночас інколи у наукових працях розглядають так звані проривні ідеї, 

під якими у світовій практиці розуміють рішення в технологіях, маркетингу, 

менеджменті, які призвели до значної зміни ситуації на ринках чи взагалі до 

формування нових ринків, та які ґрунтуються на принципово нових технологіях 

і, будучи реалізованими, впливають на національні ринки всіх країн. Попри 

відсутність в Україні таких ідей подібного масштабу, можна стверджувати, що 
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інтелектуальний потенціал країни повністю здатний створювати проривні ідеї, 

однак, дещо меншого масштабу, зокрема на рівні галузевого чи національного 

ринку. Власне ці ідеї звичайно і вважають інноваціями, а також розподіляють 

умовно на дві великі групи: 

− “важкі”, відмінною рисою яких є те, що їх не можна отримати простим 

складанням відомих ідей, вони логічно не випливають з наявних рішень; 

− “легкі”, особливість яких у тому, що вони дають змогу отримати швидкий 

результат малими коштами шляхом нетрадиційного підходу до уже існуючих 

продуктів чи процесів [137]. 

На наш погляд, інновації є метою і водночас кінцевим результатом 

функціонування національної інноваційної системи, яка інтегрує діяльність 

різних її учасників на окремих стадіях інноваційного процесу. Сутність та роль 

національної інноваційної системи у сучасних умовах розглянемо детальніше у 

підрозділі 2.2. 

Натомість підготовка, обґрунтування, освоєння та контроль за впро-

вадженням інвестицій у нововведення об’єднуються поняттям інноваційного 

процесу, особливостями якого вважають циклічність, поетапну реалізацію 

нововведень та винятково високий ступінь ризику, обумовлений низькою 

вірогідністю успішного втілення нової ідеї в новому виді продукції, тобто 

ймовірністю комерціалізації. Стадії (етапи) інноваційного процесу відобра-

жають усі особливості його перебігу від зародження інноваційної ідеї, переходу 

її в новацію, комерціалізації новації, впровадження її у практику до рутинізації 

(реалізація) й дифузій (тиражування). Відзначимо, що одним із ключових етапів 

є комерціалізація новацій, яка гарантує ринкове їх визнання. Важливим 

аспектом також є перетворення інноваційної ідеї в інтелектуальний продукт, 

що передує комерціалізації. Інновація є результатом акумулювання і засто-

сування певних знаннєвих ресурсів, а безпосередньо інноваційний процес ґрун-

тується на інтеграції знаннєвого потенціалу учасників. Погоджуємось із пог-

лядами окремих науковці, які зазначене концептуально розглядають так (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Інтеграція знань у межах інноваційного процесу [195, с. 26] 

 

Також інноваційний процес можна вважати повноцінно завершеним, 

якщо інновації набули рутинізації та дифузії. 

Відзначимо, що об’єктами інноваційної діяльності відповідно до чинного 

законодавства є [269]:  

– інноваційні програми і проекти;  

– нові знання та інтелектуальні продукти;  

– виробниче обладнання та процеси;  

– інфраструктура виробництва і підприємництва;  

– організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 

якість виробництва і (або) соціальної сфери;  

– сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;  

– товарна продукція;  

– механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.  
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Суб’єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і (або) юридичні 

особи України, фізичні і (або) юридичні особи іноземних держав, особи без 

громадянства, об’єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну 

діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають 

власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів [269]. 

Водночас безпосередньо інноваційне підприємство у нормативно-

правовому акті тлумачиться як підприємство (об’єднання підприємств), що 

розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи 

послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 % його загального 

обсягу продукції і (або) послуг [269]. Саме у цьому контексті розглядається й 

поняття інноваційного підприємництва. Однак, такі критерії, на наше 

переконання, є достатньо умовними, зважаючи на специфіку інноваційної 

діяльності, а їхнє обґрунтування − недостатнім.  

Важливим, на наш погляд, аспектом Закону України “Про інноваційну 

діяльність” є розгляд окремо інноваційних проектів та пріоритетних 

інноваційних проектів. Якщо перший – це комплект документів, що визначає 

процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) 

щодо створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної 

продукції, то другий − це інноваційний проект, що реалізується в межах 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності [269]. Зазначимо, що ці напрями 

в Україні регламентуються спеціальним законом [274], акцент на яких, з огляду 

на необхідність формування стратегії економічного розвитку на інноваційних 

засадах, вважаємо цілком доречним. 

Одразу зауважимо, що суттєвим моментом є кваліфікування продуктів та 

продукції як інноваційних, рішення про що повинно приймати Міністерство 

освіти і науки України за результатами експертизи у відповідності зі Законом 

України “Про інноваційну діяльність”. При цьому у зазначеному законі [269] 

розглянуто поняття інноваційного продукту як результату науково-дослідної і 

(або) дослідно-конструкторської розробки, а також інноваційної продукції як 

нових конкурентоздатних товарів чи послуг. 
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Тож, інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного 

проекту і науково-дослідною і (або) дослідно-конструкторською розробкою 

нової технології (в тому числі – інформаційної) чи продукції з виготовленням 

експериментального зразка або дослідної партії і відповідає таким вимогам 

[269]:  

− є реалізацією (впровадженням) об’єкта інтелектуальної власності 

(винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної 

мікросхеми, селекційного досягнення тощо), на які виробник продукту має 

державні охоронні документи (патенти, свідоцтва) чи одержані від власників 

цих об’єктів інтелектуальної власності ліцензії, або реалізацією 

(впровадженням) відкриттів (тому використаний об’єкт інтелектуальної 

власності має бути визначальним для цього продукту);  

− розроблення продукту підвищує вітчизняний науково-технічний і 

технологічний рівень;  

− в Україні цей продукт вироблено (буде вироблено) вперше, або якщо не 

вперше, то порівняно з іншим аналогічним продуктом, представленим на 

ринку, він є конкурентоспроможним і має суттєво вищі техніко-економічні 

показники.  

Своєю чергою інноваційною може бути визнана продукція, яка відповідає 

таким вимогам [269]:  

− є результатом виконання інноваційного проекту;  

− така продукція виробляється (буде вироблена) в Україні вперше, або 

якщо не вперше, то порівняно з іншою аналогічною продукцією, 

представленою на ринку, є конкурентоспроможною і має суттєво вищі техніко-

економічні показники (інноваційна продукція може бути результатом 

тиражування чи застосування інноваційного продукту). 

Для продовження досліджень у наступних розділах, на нашу думку, 

доцільно використати також сформульовані на базі чинного законодавства та 

міжнародних документів методологічні положення Державної служби 

статистики України, ключові аспекти яких розглянемо нижче. Також вважаємо, 
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це особливо доречно, враховуючи різноманітність підходів до тлумачення 

інноваційної діяльності, класифікації інновацій з метою уникнення 

неузгодженості під час подальшого аналізу національної інноваційної системи, 

оцінки ефективності її функціонування як об’єкта фінансового регулювання.  

У методологічних положеннях зі статистики інноваційної діяльності, 

затверджених наказом Держстату України від 10.01.2013 року інновацію 

визначають як введення у вживання будь-якого нового або значно 

вдосконаленого продукту (товару, послуги) або процесу, нового методу 

маркетингу чи нового організаційного методу в діяльності підприємства 

(організації), організації робочих місць або зовнішніх зв’язків. При цьому 

інноваційну продукцію поділяють на нову для ринку та нову для підприємства 

[203]. Тобто, фахівці Держстату по суті дещо уточнили тлумачення інновацій у 

чинному Законі України “Про інноваційну діяльність”, при чому його 

економічний зміст не відрізняється від прописаного у законі, а лише дещо 

поглиблений. 

Також зазначеними вище методологічними положення виділено чотири 

типи інновацій: продуктові, процесові, маркетингові й організаційні. Окрім 

того, зауважимо, що два перші види інновацій розглядають у межах 

технологічних, а два останні – нетехнологічних інновацій. Вважаємо такий 

підхід цілком доречним, зважаючи на економічний зміст цих інновацій, який 

розглянемо детальніше.  

Отже, технологічні інновації – це діяльність підприємства (організації), 

пов’язана із розробленням та впровадженням як технологічно нових, так і 

значно технологічно удосконалених продуктів (продуктові інновації) і процесів 

(процесові інновації). У положеннях під продуктовою інновацією розуміють 

впровадження товару або послуги, що є новими або значно поліпшеними за 

його властивостями чи способами використання (значні вдосконалення в 

технічних характеристиках, компонентах і матеріалах, у вбудованому 

програмному забезпеченні, у рівні сумісності з користувачем або в інших 

функціональних характеристиках). Процесова інновація є впровадженням 
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нового або значно поліпшеного способу виробництва чи доставки продукту 

(значні зміни в технології, виробничому устаткуванні й/або програмному 

забезпеченні). 

Своєю чергою маркетингова інновація є впровадженням нового методу 

продажу, враховуючи значні зміни в дизайні або упаковці продукту, його 

складуванні, просуванні на ринок або в призначенні продажної ціни, що 

націлені на краще задоволення потреб споживача, відкриття нових ринків або 

завоювання нових позицій для продукції підприємства на ринку з метою 

збільшення обсягу продажу. Організаційна інновація, яка так само як і 

маркетингова віднесена до нетехнологічних, є впровадженням нового 

організаційного методу в діяльності підприємства (організації), в організації 

робочих місць або зовнішніх зв’язків. 

Варто зазначити, що у методологічних положеннях розглянуто таке 

важливе питання, як рівень новизни, необхідний для віднесення певних змін до 

інновацій. Тож, мінімальний рівень новизни для зарахування будь-якої зміни до 

поняття “інновація” визначають як нове для підприємства (організації) [203]. 

При цьому вказано, що продукт вже можуть використовувати (виготовляти) на 

інших підприємствах (організаціях), але якщо він є новим або істотно 

поліпшеним для цього підприємства (організації), то таку зміну розглядають 

для нього як інновацію. 

Водночас інновація є новою для ринку, якщо підприємство (організація), 

що впровадило інновацію, першим виводить її на свій ринок, під яким 

розуміють уявлення самого підприємства (організації) про ринок, де воно діє, і 

який може складатися з власне підприємства, в сукупності з конкурентами, 

можливо, з урахуванням географічного аспекту (ринок, до якого можуть 

входити як вітчизняні, так і міжнародні підприємства) чи типової серії 

продуктів. Також, згідно з методологічними положеннями, інноваційна 

продукція – це продукція, яка є новою або значно удосконаленою в частині її 

властивостей або способів використання. Новими продуктами вважають товари 

та послуги, що суттєво відрізняються своїми характеристиками або 
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призначенням від продуктів, які підприємство (організація) виготовляли 

раніше, а значні покращення можуть відбуватися шляхом змін у матеріалах, 

компонентах та інших характеристиках виробів, що покращують їхні 

властивості, зокрема – значні вдосконалення в технічних характеристиках, 

компонентах та матеріалах, у вбудованому програмному забезпеченні, інших 

функціональних характеристиках [203]. 

У методологічних положеннях зі статистики наукової та науково-

технічної діяльності, затверджених наказом Держстату України від 22.11.2011 

року окремо розглядають такі поняття, як фундаментальні дослідження, 

прикладні дослідження, науково-технічні розробки, науково-технічні послуги. 

Згідно з названим нормативним документом фундаментальні дослідження – це 

експериментальні або теоретичні дослідження, що спрямовані на одержання 

нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, 

їхнього взаємозв’язку, результатом виконання яких є гіпотези, теорії, методи 

тощо. Фундаментальні дослідження можуть закінчуватися рекомендаціями 

щодо проведення прикладних досліджень для визначення можливостей 

практичного використання одержаних наукових результатів, науковими 

публікаціями тощо. Своєю чергою прикладні дослідження – це оригінальні 

дослідження, які здійснюють для отримання нових знань, але призначені 

головно для реалізації конкретної практичної мети чи завдання [204]. При 

цьому прикладні дослідження визначають можливі шляхи використання 

результатів фундаментальних досліджень, нові методи розв’язання проблем, 

сформульованих раніше.  

Держстат України науково-технічні розробки тлумачить як систематичні 

роботи, що ґрунтуються на існуючих знаннях, отриманих у результаті 

досліджень і/чи практичного досвіду, та спрямовані на створення нових 

матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем чи методів. Ці 

роботи можуть бути також зорієнтовані на значне вдосконалення об’єктів, що 

вже існують. Водночас до обсягу розробок долучені проектно-конструкторські і 

технологічні роботи, роботи зі створення дослідних зразків (партій) виробів 
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(продукції), а також проектні роботи для будівництва. Окремо розглядають 

поняття “науково-технічних послуг”, до яких належить [204]: діяльність у 

галузі науково-технічної інформації, патентів, ліцензій, стандартизації, 

метрології та контролю якості, науково-технічного консультування та супутня 

діяльність, що слугує впровадженню у виробництво науково-технічних 

розробок, інші види діяльності, які сприяють одержанню, поширенню та 

використанню наукових знань. 

У методологічних положеннях з організації державного статистичного 

спостереження щодо створення та використання передових технологій і 

об’єктів права інтелектуальної власності, затверджених наказом Держстату 

України від 13.01.2014 року зазначено, що під передовими технологіями 

розуміють технології і технологічні процеси, що охоплюють машини, апарати, 

устаткування і прилади, засновані на мікроелектроніці або керовані за 

допомогою комп’ютера та які  використовують під час проектування, 

виробництва або обробки продукції. Безпосередньо створення технології 

тлумачиться як розробка технічної документації, робочих креслень, 

виготовлення необхідного устаткування, випробовування та приймання її в 

установленому порядку [202]. 

Фахівці Держстату зазначають, що під використанням технології 

доцільно розуміти її впровадження та промислову експлуатацію, результатом 

якої є випуск продукції, надання послуг (одержання чи обробка інформації 

тощо), а технології, що не мають вітчизняних аналогів, вважають новими 

технологіями для України. Також окремо розглядають “принципово нові 

технології”, як такі, що створені вперше і мають якісно нові характеристики, 

розроблені на основі новітніх наукових знань, за своїм технічним рівнем 

перевищують кращі вітчизняні й іноземні аналоги та спроможні забезпечити 

передові позиції на світовому ринку наукомісткої продукції [202]. 

При цьому у методологічних положеннях Держстату вказано, що 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки мають патентну чистоту, під якою 

розуміють властивість технологій та/або їх складових бути вільно 
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використаними в певній державі без загрози порушення чинних на її території 

охоронних документів (патентів) на об’єкти права інтелектуальної власності, 

які належать третім особам [202]. Патентна чистота визначена згідно з чинними 

охоронними документами (патентами) на ці об’єкти та нормативно-правовими 

актами держави (держав), де заплановано використання зазначених технологій 

та їх складових, а також відповідно до конкретного періоду часу, обумовленого 

строком дії охоронних документів (патентів) на складові технологій на 

території такої держави (держав). 

При цьому винахід (корисну модель) тлумачать як результат 

інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технології, а об’єктом 

винаходу (корисної моделі) може бути продукт (пристрій, речовина, штам 

мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо) або процес (спосіб), а 

також нове застосування відомого продукту чи процесу. Промисловий зразок 

розглядають як результат творчої діяльності людини у галузі художнього 

конструювання, об’єктом якого може бути форма, малюнок чи 

розфарбовування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд 

промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних 

потреб. Також фахівці Держстату зазначають, що раціоналізаторською 

пропозицією є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить 

технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її 

діяльності, а об’єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний 

об’єкт або процес [202]. 

На основі концептуалізації засад інноваційної діяльності з’ясуємо 

економічну сутність понять “інноваційний розвиток”, “сталий розвиток”, 

“інноваційна модель економічного розвитку”. 

Зокрема, М. Пашута розглядає інноваційний розвиток достатньо широко, 

зазначаючи, що це довготривалий національний проект, його реалізація не 

повинна залежати ні від політичних, ні від будь-яких інших коливань [243]. 

Натомість М. Дмитренко відзначає, що інноваційний розвиток – це парадигма 

економічного, соціально-політичного тощо розвитку суспільства. При цьому у 
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зміст поняття “парадигма” учений вклав не просто нову наукову концепцію чи 

теорію, а нові світоглядні засади та культуру мислення тощо [104]. У ширшому 

контексті інноваційний розвиток тлумачать також як спосіб економічного 

зростання, заснований на систематичних нововведеннях, спрямованих на 

суттєве поліпшення всіх аспектів діяльності господарської системи, на 

періодичному перегрупуванні сил, обумовленому логікою науково-технічного 

прогресу, можливістю використання певних ресурсних чинників у створенні 

інноваційних товарів і формуванні конкурентних переваг [124, с. 58-59]. 

Учені А. Гальчинський, В. Геєць і В. Семиноженко інноваційний розвиток 

розглядають як пріоритет нової економічної політики країни, спрямованої на 

забезпечення довгострокового промислового зростання [53, с. 60]. Також 

О. Марченко стверджує, що інноваційний тип розвитку “характеризується 

перенесенням акценту на використання принципово нових прогресивних 

технологій, переходом до випуску високотехнологічної продукції, 

прогресивними організаційними й управлінськими рішеннями в інноваційній 

діяльності щодо мікро- та макроекономічних процесів розвитку (створення 

технопарків, технополісів, проведення політики ресурсозбереження та 

інтелектуалізації всієї виробничої діяльності)” [195, c. 159].  

Своєю чергою Н. Богацька та С. Сеник пропонують порівняно вузьке 

тлумачення поняття інноваційного розвитку, з наголосом лише на тому, що це 

“активне впровадження результатів наукової діяльності у виробничо-

комерційне використання” [19]. 

Розглянемо також окремі підходи до тлумачення інноваційного розвитку, 

які акцентують на ролі підприємств у ньому. За С. Ільяшенко інноваційний 

розвиток – це процес господарювання, що спирається на безупинні пошук і 

використання нових способів та сфер реалізації потенціалу підприємства у 

змінних умовах зовнішнього середовища у межах обраної місії та прийнятої 

мотивації діяльності і пов’язаний з модифікацією існуючих та формуванням 

нових ринків збуту. При цьому вчений зазначив, що процес інноваційного 

розвитку необхідно, насамперед, розглядати з позицій конкретного суб’єкта 
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господарської діяльності, тобто з позицій конкретного підприємства, яке 

займається господарською діяльністю у взаємодії з постачальниками сировини і 

матеріалів, конкурентами, торговими посередниками, споживачами тощо, у 

конкретних економічних, політичних, екологічних, правових та інших                     

умовах [131, с. 79]. 

За іншим підходом інноваційний розвиток – це “шлях, який базується на 

поглибленні поєднання цілей підприємства, його підсистем, цілей кожної 

особистості, яка працює в колективі, вдосконаленні її діяльності, вдосконаленні 

бізнес-процесів для досягнення загальних стратегічних цілей”, а система його 

управління “повинна передбачати інтеграцію цілей, ресурсів, персоналу та його 

знань і мотивованості, дій (процесів та процедур менеджменту), безперервний 

розвиток творчого потенціалу працівників, колективну співпрацю, тощо” [248]. 

При цьому дослідники розглядають чинники впливу на інноваційний розвиток 

на мікрорівні (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Ключові чинники впливу на інноваційний розвиток підприємства  

№ 

етапу  

Характеристика чинників впливу на інноваційний  

розвиток підприємства 

1 Узгодження цілей інноваційного розвитку підприємства і цілей розвитку 

зовнішнього середовища 

2 Узгодження ресурсних потреб та інноваційних можливостей підприємства 

3 Узгодження стратегії і тактики розподілу ресурсів упродовж конкретної 

фази життєвого циклу підприємства 

4 Узгодження всіх видів господарсько-технологічних процесів підприємства 

в єдиному алгоритмі 

5 Узгодження функціональної діяльності усіх підрозділів підприємства 

6 Узгодження всіх комунікацій між підрозділами підприємства 

7 Узгодження дій оперативного регулювання і координації підрозділів 

8 Узгодження кадрової політики підрозділів, системи навчання та 

перепідготовки персоналу 

9 Узгодження цілей і завдань підприємства та інтересів персоналу у системі 

мотивації 

10 Узгодження маркетингової політики і аналітико-дослідницького потенціалу 

11 Узгодження фінансових перспектив та ресурсних можливостей 

підприємства 

Джерело: узагальнено на основі [248] 
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Аналіз підходів до тлумачення інноваційного розвитку підприємства дає 

змогу стверджувати, що учені переважно визначають його як такий вид 

розвитку суб’єкта господарювання, джерелом якого є інновації (детальніше 

різні підходи відображено у додатку А). 

Відзначимо, що у науковій літературі досліджують три моделі 

інноваційного розвитку [300]: 

1. Євроатлантична модель (характерна для країн євроатлантичного 

регіону, зокрема США, Великобританії, Франції, Німеччини) є моделлю 

повного інноваційного циклу – від виникнення інноваційної ідеї до 

виробництва продукту тощо. Вона ґрунтується на тому, що в згаданих країнах 

розвинуті фундаментальна й прикладна наука, дослідження й розробки, 

диверсифіковані механізми фінансування інноваційного процесу, розгалужена 

мережа науково-дослідних установ і організацій. 

2. Східноазійська модель інноваційного розвитку (Японія, Південна 

Корея, Гонконг) відрізняється від “традиційної” євроатлантичної, адже в 

інноваційному циклі фактично немає стадії фундаментальних досліджень,                    

а відповідні національні інноваційні системи майже повністю позбавлені 

елемента фундаментальної науки й орієнтовані на експорт високих                 

технологій. 

3. Альтернативну модель інноваційного розвитку використовують у таких 

країнах, як Таїланд, Чилі, Йорданія, Португалія, які не мають наукового 

потенціалу, сировинних ресурсів, не володіють високотехнологічними 

виробництвами. Відтак ці країни орієнтуються на розвиток окремих галузей 

легкої промисловості, рекреації, тощо, підготовки фахівців у сфері послуг, 

зокрема фінансових, що в підсумку дає їм змогу компенсувати відповідні 

“слабкі місця”. 

Отже, аналіз існуючих у фінансовій літературі підходів до тлумачення 

інноваційного розвитку, дає підстави стверджувати про надмірну 

узагальненість та достатню умовність у визначенні його економічного змісту. 

На наше переконання, коректніше та обґрунтованіше з наукового погляду 
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говорити про економічний розвиток та інноваційну модель такого розвитку, а 

інноваційну діяльність розглядати з позицій її ролі у забезпеченні сталості 

економічного розвитку країни. Детальніше зосередимося на відповідних 

теоретичних аспектах, зокрема сутності економічного розвитку, особливостях 

застосування поняття “сталості” стосовно нього, а також трактуванні 

інноваційної моделі економічного розвитку. 

Теорію економічного розвитку, як уже зазначалось,  розвинув Й. Шум-

петер в однойменній праці [350], а в подальшому її розробкою займалися 

зокрема С. Кузнец, Ф. Бродель, Т. Шульц, М. Кондратьєв. У своїй роботі 

Й. Шумпетер уперше виділив економічний розвиток, не ототожнюючи його 

із економічним зростанням, яке, на його думку, було пов’язане зі 

збільшенням з часом виробництва та споживання тих самих товарів і                  

послуг, тоді як розвиток – з якісними змінами, появою нового внаслідок                     

інновацій [350].  

У подальшому економічний розвиток розглядали у межах теорії 

зростання, що, за Т. Еггертссоном, пройшла “три хвилі теоретичних розробок: 

модель Харрода-Домара, неокласична теорія зростання Солоу і нова теорія 

зростання, або теорія ендогенного зростання, яку створили Роумер, Лукас та 

інші вчені” [352, с. 8]. 

Тобто, економічний розвиток до ХІХ століття розглядали як процес, що 

обумовлений поділом праці і спеціалізацією, далі, у ХІХ столітті, – як 

перманентний економічний прогрес, у першій половині ХХ століття – як 

процес нерівномірних стрибків і ривків, пов’язаних із освоєнням інновацій 

(Й. Шумпетер [350]), і, врешті, починаючи із 50–60-х років ХХ століття стали 

досліджувати у межах теорії економічного зростання (В. Ростоу), теорії 

структурних трансформацій (А. Льюіс), теорії перехідної економіки, теорії 

трансформацій економічної системи. 

Вітчизняні учені С. Будаговська, О. Кілієвич й І. Луніна економічний 

розвиток розглядають як процес безупинної зміни матеріального базису 

виробництва, а також усієї сукупності різних відносин між економічними 
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суб’єктами, соціальними групами населення [29]. Деякі науковці зазначають, 

що економічний розвиток – це процес переходу країни від одного стану 

економіки до іншого, досконалішого – тобто якісно нового на основі 

відповідних структурних та інституційних зрушень, що проявляється в 

якісному вдосконаленні всієї економічної системи [120]. Схожим є тлумачення, 

яке запропонували В. Білецька, Л. Білецький, В. Савич та відповідно до якого 

економічний розвиток – це перехід від одного стану економіки до іншого, коли 

у новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів                       

і послуг, що вже вироблялися раніше, а й наявне виробництво нових товарів і 

послуг з використанням нових технологій порівняно з минулим               

періодом [15].  

Деякі вчені вважають, що економічний розвиток – процес зміни структур 

суспільства, пов’язаний із економічним зростанням [330]. Своєю чергою 

Ю. Зайцев і В. Савчук стверджують, що “економічний розвиток можна 

розглядати також як досягнення економічного зростання на основі якісного 

перетворення економічної діяльності, системи правил і способів її 

забезпечення. Адекватність економічного зростання економічному розвитку 

залежить від низки обставин, серед яких ключовими є джерела економічного 

зростання та його наслідки в широкому значенні” [121, с. 13]. Водночас, 

досліджуючи сутність економічного розвитку, більшість науковців наголошує 

на його системності, визначаючи його одночасну підпорядкованість певним 

принципам, зокрема таким, як історичність, цілісність, динамічність, 

інтегративність, самоорганізація, адаптивність, комунікативність, ієрархічна 

впорядкованість, технологічність. 

Український дослідник  О. Петриченко дефініції економічного розвитку 

умовно згрупував у межах чотирьох підходів до тлумачення останнього, 

виділивши історико-філософський підхід, а інші, на наш погляд, можна 

визначити як соціальний, економічний та соціально-економічний (табл. 1.2). 
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Таблиця 1.2 

Підходи до тлумачення поняття “економічний розвиток” 

Підхід Представники Визначення 

 

Соціальний Г. Мюрдаль, 

А. Кругер, 

Х. Томас, 

Л. Бальцерович 

Зростання рівня добробуту, доходів на одну 

особу населення; поліпшення якості 

життя; підвищення рівня  задоволеності люд-

ських потреб усіх членів суспільства 

Економічний  Б. Глабовіч, 

Г. Кларке, 

Д. Лук’яненко 

Найзагальніші закономірності економічного 

розвитку – його циклічність, зв’язок із 

прогресом та зростанням, еволюцією 

Соціально-

економічний  

Р. Нуреев, 

С. Енке, 

Г. Арндт 

Комплексність, багатовимірність перетворень, 

що охоплюють глибокі зміни в технічній, еконо-

мічній, соціальній, політичній, інститутціо-

нальній сферах, у галузях інфраструктури,           

технологій, освіти, а також у царині головних 

чинників виробництва: капіталу, праці, 

природних ресурсів 

Історико-

філософський 

Б. Шаванс, 

А. Назеретян, 

В. Бранський 

Закономірне й багаторазове повторення (чергу-

вання) порядку та хаосу в руслі соціальної си-

нергетики; процес історичної зумовлюності роз-

витку та основ еволюційних і революційних змін 

Джерело: складено на основі [247, с. 71] 

 

Також О. Петриченко звертає увагу на необхідність державного 

регулювання економічного розвитку крізь призму виокремлення основних його 

різновидів (рис. 1.2). 

Розглянемо детальніше аспект “сталості” та його застосування щодо 

економічного розвитку. 

Уперше вжила поняття “сталий розвиток” Г. Брундтланд (“sustainable 

development”) та сформулювала концепцію сталого розвитку в опублікованому 

1987 року звіті “Наше спільне майбутнє” Міжнародної комісії з навколишнього 

середовища і розвитку, створеної під егідою ООН. Передумовою виникнення 

концепції була необхідність вирішення питання життєзабезпечення суспільства 

без виснаження, деградації та екологічного забруднення, що і лягло в її основу.  
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Рис. 1.2. Структурна схема розвитку економічних систем [247] 

 

У згаданому вище звіті, сталий розвиток розглянуто як такий, що 

задовольняє потреби сьогодення, але не ставить під загрозу спроможність 

майбутніх поколінь задовольняти власні потреби та охоплює два базові  

поняття [221]: 

– поняття потреб, зокрема потреб, необхідних для існування найбідніших 

верств населення, що повинні бути предметом першочергового пріоритету; 

– поняття обмежень, зумовлених станом технології й організацією 

суспільства, поєднаних зі спроможністю навколишнього середовища 

задовольняти нинішні і майбутні потреби. 

Відтак концепція сталого розвитку охоплює як мінімум три складові: 

соціальну, економічну, екологічну, які, втім є тісно взаємопов’язані. 
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У ґрунтовній праці вітчизняного вченого О. Осауленка зазначено, що 

сталий розвиток соціально-економічної системи передбачає зрівноважені 

(збалансовані) зміни її параметрів відповідно до окресленої мети, які б 

унеможливлювали виникнення сильно незрівноважених процесів в окремих її 

компонентах та системі загалом [229]. А, скажімо, Б. Данилишин визначає 

сталий розвиток як систему відносин суспільного виробництва, при якій 

досягається оптимальне співвідношення між економічним зростанням, 

нормалізацією якісного стану природного середовища, зростанням 

матеріальних і духовних потреб населення [284]. Деякі дослідники тлумачать 

це поняття як економічне зростання, за якого ефективно розв’язуються 

найважливіші проблеми життєзабезпечення суспільства без виснаження, 

деградації і забруднення довкілля [316]. У науковій літературі наявні і більш 

загальні визначення сталого розвитку, як певної траєкторії довготермінового 

збільшення загального блага людства, яка поділяється на такі складові: 

соціально-економічну та техногенно-екологічну безпеки [107]. У цьому ж 

контексті зазначені проблеми досліджені також Л. Гринів у праці, присвяченій 

побудові екологічно збалансованої економіки [62]. 

Узагальнюючи наведені вище підходи, зрозуміло, що розвиток можна 

вважати сталим лише у випадку, якщо не підриваються можливості забезпечення 

потреб наступних поколінь, він загалом є поняттям, яке потрібно розглядати в 

динаміці у контексті процесів еволюції економічної системи зокрема. 

Водночас, часто дослідники акцентують увагу не лише на поняттях 

сталого розвитку, сталого економічного розвитку чи інноваційного розвитку, а 

й окремо виділяють інноваційну модель розвитку або інноваційну модель 

економічного розвитку тощо. 

Наприклад, М. Крупка у ґрунтовній науковій праці з проблем 

функціонування фінансово-кредитного механізму інноваційного розвитку 

вітчизняної економіки зазначив, що інноваційна модель розвитку економіки – це 

теоретичне вираження інноваційних пріоритетів, напрямів, структур, мотивацій, 

стратегій, механізмів тощо, які спрямовані на формування інноваційного типу 
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розширеного відтворення національних економік [172, с. 31]. Також М. Крупка 

розглянув моделі інноваційного розвитку (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Моделі інноваційного розвитку  

Модель Характеристика 

Активна дифузія 

інновацій 

Передбачає взаємодію уряду з науковими установами, 

вищими закладами освіти, підприємствами й організа-

ціями з метою швидкого втілення технологічних 

інновацій 

Державна підтримка 

інноваційних форм 

Спрямована на державну підтримку національних 

інноваційних структур для сприяння виходу 

національної продукції на світовий ринок 

Локальне інноваційне 

середовище 

Формування і розвиток наукових парків, технопарків, 

технополісів, територіальних науково-технічних 

центрів 

Міжгалузеві науково-

технічні комплекси 

Близька до моделі локального інноваційного середови-

ща й охоплює ті ж чинники, однак для України ця  

модель є малоефективною, оскільки з чотирьох голов-

них чинників достатнім є тільки виробничий потенціал 

Світового 

співробітництва 

Передбачає активну участь України у міжнародному 

науково-технічному співробітництві і широкому обмі-

ні науковими результатами та новими технологіями 

Джерело: складено на основі [173] 

Натомість М. Петрина зазначає, що інноваційна модель розвитку 

економіки – це модель, яка ґрунтується безпосередньо на одержанні нових 

наукових результатів і їх технологічному впровадженні у виробництво, 

забезпечуючи приріст ВВП переважно шляхом виробництва та реалізації 

наукомістких продукції та послуг. Її головною метою є забезпечення 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки завдяки 

використанню вітчизняного і світового науково-технічного та освітнього 

потенціалів [246, с. 36]. Також інноваційну модель розвитку економіки 

тлумачать і як концепцію, в якій визначені пріоритети та обґрунтовані якісні і 

кількісні критерії інноваційного напряму розвитку економіки, що покладені в 

основу стратегічної інноваційної політики держави [126]. 

Досліджуючи інноваційну модель розвитку, А. Козлова трактує її як 

“забезпечення структурних зрушень в економічному процесі країни та 
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підвищення її технологічного рівня; її реалізація передбачає науково-

дослідницьке забезпечення довгострокових програм розвитку, створення 

механізму фінансування нововведень, реалізацію концепцій маркетингу в 

підрозділах інноваційної організації, здійснення інноваційних програм, 

створення прогресивної системи інформаційного забезпечення, вирішення 

стратегічних і соціальних проблем” [159]. При цьому дослідниця виділила три 

моделі економічного розвитку країни: 

– ресурсну, що характеризується відсутністю високотехнологічного 

виробництва; 

–  власне інноваційну;   

–  інтелектуально-донорську модель, яка має ознаки інноваційної моделі, 

однак не містить стадії виробництва, тобто ґрунтується на запозиченні високих 

технологій тощо [159]. 

Зокрема, Т. Нагачевська також акцентує увагу на понятті “інноваційна 

модель економічного розвитку” та тлумачить його у широкому контексті, 

стверджуючи, що це: 

а) генерація науково-технічних нововведень, соціальних та управлінських;  

б) зосередження насамперед на стратегічних завданнях та налагодження 

системи інноваційної поведінки наскрізно, у всіх державних, підприємницьких 

та інших структурах суспільства;  

в) означає йти в ногу із передовими ланками світової економіки та виступати в 

спеціалізованих галузях лідером інновацій [214, с. 33-34]. 

Також достатньо широкою за економічним змістом є дефініція, котру 

запропонувала Л. Сапун, згідно з якою інноваційна модель становить 

сукупність взаємозалежних та взаємодоповнюючих елементів, головними з 

яких є:  

–  система продукування наукових знань та інновацій; 

–  система освіти та підвищення кваліфікації; 

–  система комерціалізації наукових знань та інновацій; 

–  система використання інновацій; 
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–  система управління і регулювання інноваційним розвитком економіки 

[299, с. 213] (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Інноваційна модель розвитку економіки України [299] 

Відтак, підтримуючи досліджені вище погляди науковців, вважаємо, що 
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вираження пріоритетності інновацій – визначального чинника забезпечення 

суспільного поступу країни, що практично реалізується в межах державної 

політики. Таке тлумачення дає змогу акцентувати увагу на необхідності 
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досягнення певних соціальних результатів, в умовах відсутності яких самі по 

собі економічні успіхи не мають визначальної цінності.  

При цьому успішність реалізації інноваційної моделі залежить 

від: ефективності державної економічної політики, рівня розвитку 

інноваційного підприємництва, раціональності підходів у фінансовому 

регулюванні інноваційної діяльності, сформованості інноваційної 

інфраструктури, державної підтримки пріоритетних з погляду конкурентних 

переваг галузей національної економіки шляхом застосування інструментів 

фінансового регулювання, стану науково-технічної сфери в країні.  

Підсумовуючи зазначене вище, вважаємо, що недоречно визначати 

інноваційний розвиток як окремий його вид, зважаючи на достатню відносність 

цього поняття та складність його обґрунтування у контексті визначення певних 

специфічних рис, відмінностей від інших видів розвитку тощо. 

На наш погляд, дослідження інноваційної діяльності та інструментів фі-

нансового регулювання її здійснення в Україні повинно відбуватися на основі 

використання поняття “сталого розвитку” та “інноваційної моделі соціально-

економічного розвитку”. Це можна обґрунтувати зрозумілістю вказаних понять 

та значно меншим “полем” для надміру абстрактного їх тлумачення. Тому у пода-

льших частинах роботи розглядатимемо власне необхідність забезпечення со-

ціально-економічного розвитку, зокрема впровадження інноваційної його моделі.  

Під сталим розвитком традиційно розуміємо суспільний поступ, що 

ґрунтується на формуванні та реалізації науково-технічного й інноваційного 

потенціалу та підвищенні конкурентоспроможності національної економіки, 

результатом чого є високий рівень життя громадян сьогодні й у довгостроковій 

перспективі. 

Конкретним результатом функціонування інноваційної моделі мають 

бути обсяги виробленої інноваційної продукції підприємствами та позитивні 

тенденції інноваційної діяльності в Україні, а також, що головне, зростання 

рівня життя громадян. При цьому важливим є не короткочасні ефекти, а 

наявність довгострокової динаміки у цих процесах. Лише у такому випадку 
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можна стверджувати, що в державі справді формується інноваційна модель 

соціально-економічного розвитку. 

Також урахування аспекту “сталості” у процесі аналізу соціально-

економічного розвитку акцентує увагу на необхідності збалансування між 

задоволенням сучасних потреб і захистом інтересів громадян у майбутньому. 

Зазначимо, що сталий розвиток потребує регулюючого втручання, він є 

керований, по-іншому його забезпечення неможливе, адже потребує 

формування геоекономічної стратегії розвитку на основі інноваційної моделі. 

При цьому “локомотивом” соціально-економічного розвитку є економічне 

зростання. Якщо екстенсивний його тип не потребує порівняно активної 

інноваційної діяльності, оскільки ґрунтується на кількісному збільшенні обсягів 

виробництва практично за незмінних їх техніко-технологічних параметрів, то 

інтенсивний – неможливий без розширення виробництва на основі якісного 

поліпшення факторів виробництва, а відтак використання інноваційного 

потенціалу. Тому в підсумку роль інноваційної діяльності у забезпеченні 

сталості розвитку є визначальною, зокрема в аспектах якісних технологічних 

зрушень, науковому прогресі, інтеграції у міжнародне інноваційне середовище 

тощо. 

Водночас соціально-економічний розвиток відбувається під впливом 

певних чинників, з-поміж яких необхідно враховувати такі: інституційні, 

технологічні, економічні, соціальні, політичні, інформаційні, інтелектуальні, 

екологічні тощо. При цьому саме людський капітал та інвестиції в об’єкти 

інноваційної діяльності мають визначальне значення для економіки України в 

умовах переходу до шостого технологічного укладу.  

Отже, сучасні тенденції в економіці засвідчують, що позитивна динаміка 

інноваційної сфери є базою соціально-економічного розвитку та головним 

чинником довгострокового зростання у світовому господарстві. Збільшення 

обсягів виробництва наукомісткої продукції й реалізація інтелектуального 

потенціалу населення, на наш погляд, є основою забезпечення сталості такого 

розвитку та підвищення якості життя громадян у межах національної 
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інноваційної системи. Побудова інноваційної моделі соціально-економічного 

розвитку в Україні потребує вивчення відповідних його чинників, встановлення 

закономірностей, що й повинно бути основою для розроблення стратегічних 

напрямів й імплементації конкретних інструментів фінансового регулювання.  

 

1.2. Економічний зміст, функції та інструменти фінансового регулювання 

 

Кaрдинaльні зміни в обґрунтуванні нaпрямів екoнoмічнoгo поступу та 

стратегічних його засад є визначальними рисами світoвoї екoнoміки пoчaтку ХХΙ 

століття. Саме переміщення акцентів нa зaвдaння прискoренoгo іннoвaційнoгo 

рoзвитку, перехoду до екoнoміки знань особливо важливе для України, де раніше 

впровадження іннoвaцій залежало від рішень вищих oргaнів державної влади 

шляхом бюджетного плaнувaння й фінaнсувaння.  

Необхідність модернізації національної економіки і як наслідок її 

органічного долучення до світогосподарських процесів та гармонізація з 

існуючими у європейському фінансовому просторі стандартами потребують 

відповідного теоретичного осмислення проблем використання різних 

інструментів у фінансовому регулюванні інноваційної діяльності в країні. Тому 

початково розглянемо сутність понять “регулювання” та “фінансове 

регулювання” з урахуванням функцій, через які проявляється їхній 

економічний зміст. 

Поняття “регулювання” має давню історію, а його концептуальне 

розуміння пройшло тривалий історичний генезис, що був пов’язаний із 

еволюцією держави як інституту та визначенням її функцій у суспільно-

економічному житті. Так, “регулювання” (від грец. “regulare” – направляти, 

упорядковувати; від лат. “regulo” – улаштовую, упорядковую; “regula” – норма, 

правило) у тлумачному словнику  протрактовано як “дію за значенням 

“регулювати””, при цьому для поняття наведено два визначення: 

“впорядковувати що-небудь, керувати чимось, підкоряючи його відповідним 

правилам, певній системі”; “домагатися нормальної роботи машини, установки, 
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механізму і т. ін., забезпечуючи злагоджену роботу складових частин, деталей” 

[47, с. 1020]. В економічних енциклопедіях регулювання розглянуто як процес 

здійснення цілеспрямованого впливу на соціально-економічну систему або 

окремі її ланки [111], а також як спосіб та механізм упорядковувати, підпоряд-

ковувати що-небудь певній планомірній організації дій [110, с. 170]. 

Окремі аспекти безпосередньо державного регулювання досліджували 

майже усі наукові школи у процесі тривалої еволюції економічної думки, однак 

засади повноцінних теорій державного регулювання в основному були 

розроблені у ХХ столітті.  

Концептуальні засади теорії державного регулювання економіки, зокрема 

із використанням державних фінансів заклав Дж. Кейнс, що стояв на позиціях 

активного втручання держави в економіку у зв’язку із дефіцитом її 

саморегулюючого потенціалу та неспроможностями ринку [149, c. 185]. Криза 

кейнсіанської концепції державного регулювання наприкінці 70-х років ХХ 

століття, обумовлена посиленням ролі інструментів ринкового регулювання з 

огляду на технологічні зрушення та інтернаціоналізацію виробництва, 

спричинилася до появи неокласичної теорії з акцентами на мінімізації 

втручання держави. Так, П. Самуельсон, будучи прихильником змішаної 

економіки виступив за необхідність поєднання ринкового регулювання 

економіки з державним [110, c. 326]. Із формуванням наукової школи 

монетаризму М. Фрідмен наголосив на негативних наслідках надмірного 

втручання держави в економіку, результатом яких є послаблення конкуренції, 

бюрократизація державного апарату. 

За твердженням представників теорії раціональних очікувань, державна 

політика взагалі не впливає на економіку, оскільки громадяни, діючи 

раціонально, можуть передбачити усі наслідки такої політики, а відповідно, 

бути готовими до тих чи інших кроків держави. Своєю чергою наукова школа 

економіки пропозиції обґрунтовувала необхідність стимулювання пропозиції, 

відтак роль держави у цьому теж була вагомою.  

Неоліберали, зокрема Л. Мізес, Ф. Хайєк, М. Алле, стверджували про 
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динаміку розвитку ринкової економіки та складність її передбачення. Тому 

будь-яка соціальна політика приречена на крах, а лише ринок дає змогу 

громадянам поводитися раціонально, тому тільки з функціонуванням його 

механізмів можливий економічний розвиток, що не потребує особливого 

регулюючого впливу. 

Теорія суспільного вибору, яку розвивав Дж. Б’юкенен, аналізувала 

процес прийняття урядових рішень. Прихильники теорії стверджували, що 

бізнес і політика суттєво не різняться, оскільки кругом переслідуються особисті 

інтереси, тому немає і держави, що відстоює суспільні інтереси. Зважаючи на 

це, державне регулювання має бути обмеженим та обґрунтованим, а пріоритет – 

за ринковим механізмом. Водночас протилежну позицію щодо важливості 

державного регулювання відстоював Р. Масгрейв, який у 1939 році опублікував 

працю “Теорія добровільного обміну в суспільних фінансах”, а у 1958 році – 

“Теорія суспільних фінансів”, де описано поділ функцій держави на функції 

розміщення, розподілу та стабілізації [5, c. 14]. 

Інституціоналізм сформувався як синтез економічної науки, політології, 

права, психології, зважаючи на складність сучасних суспільних відносин. Його 

теоретики розуміли під інститутами економічні явища, державу, законодавство, 

традиції, культуру тощо. При цьому вони стверджували, що роль держави є 

важливою та саме вона повинна обов’язково виконувати регулюючі функції, 

зокрема визначаючи загальні правила поведінки через нормативно-правову 

базу тощо. Неоінституціоналісти продовжували відстоювати погляди своїх 

попередників. Зауважимо, що саме інституційне регулювання є основою 

розвитку сучасних теорій регулювання, тому інституційні основи 

безпосередньо фінансового регулювання детально розглянуто у наступному 

розділі. 

Зауважимо, що державне регулювання вітчизняні науковці трактують по-

різному, хоча суттєвої відмінності у пропонованих підходах немає. Зокрема, 

державне регулювання економіки визначають як діяльність держави щодо 

створення правових, економічних і соціальних передумов, необхідних для 
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функціонування економічного механізму згідно з цілями й пріоритетами 

державної економічної політики, заради реалізації національних інтересів 

держави [188, с. 95]. Скажімо, Р. Павлов запропонував розглядати регулювання 

економіки як динамічний процес впливу у відповідних умовах державних 

органів влади, міжнародних організацій, об’єднань фізичних і юридичних осіб 

на діяльність економічних суб’єктів для досягнення визначеної мети з 

використанням методів та відповідних їм інструментів [240, с. 40]. 

Учений І. Михасюк досліджує державне регулювання як комплекс 

заходів держави, спрямованих на скерування суб’єктів економічної діяльності в 

напрямі, необхідному для досягнення поставлених органами державної влади й 

управління цілей [209, с. 8]. Аналогічно Л. Ходов стверджує, що “державне 

регулювання економіки в умовах ринкового господарства є системою типових 

заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, здійснюваних 

правоможними державними установами і громадськими організаціями з метою 

стабілізації і пристосування існуючої соціально-економічної системи до умов, 

що змінюються” [340, c. 45]. Дещо інший контекст розглядуваного поняття у 

С. Мочерного: “державне регулювання – комплекс основних форм і методів 

цілеспрямованого впливу державних установ і організацій на розвиток 

суспільного способу виробництва (у тому числі продуктивних сил, техніко-

економічних, організаційно-економічних та соціально-економічних відносин) 

для його стабілізації та пристосування до умов, що змінюються” [213, с. 379]. 

Окремі вчені пропонують достатньо спрощені дефініції, зокрема: “державне 

регулювання економіки – це діяльність органів влади щодо впливу їх на процес 

суспільного відтворення з метою досягнення суспільно корисних результатів” 

[190, с. 92]; “державне регулювання економіки – це процес цілеспрямованого 

впливу на підприємство, тобто на створення нових вартостей, а також 

виробництво і використання ВНП” [209]. 

Також, за Д. Стеченком, “державне регулювання – вплив держави на 

відтворювальні процеси в економіці відповідними засобами з метою 

зорієнтувати суб’єктів господарювання та окремих громадян на досягнення 
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цілей та пріоритетів державної політики суспільного розвитку” [305, с. 5].                   

У дещо схожому контексті розглянуто і державне регулювання економіки – 

“заснована на законодавстві одна з форм державного впливу на економіку 

шляхом встановлення та застосування державними органами правил, націлених 

на коригування економічної діяльності фізичних і юридичних осіб, що 

підтримується можливістю застосування правових санкцій при їх                     

порушенні” [188, c. 22]. 

Зокрема, П. Дубинецька стверджує, що, вживаючи поняття 

“регулювання” у контексті економічних відносин, необхідно послуговуватися 

положеннями теорії управління (теорії менеджменту). Основними функціями 

управління, відповідно до класичної теорії управління, є планування, 

організування, регулювання, стимулювання (мотивація) та контроль [109]. 

Більшість науковців розвиваючи положення теорії управління розглядає 

регулювання власне як одну із функцій управління поряд із переліченими. При 

цьому наголошують, що саме функція регулювання виконує інтегруючу роль, 

адже тільки через регулювання можливий вплив на об’єкт управління для 

забезпечення його динамічної рівноваги. Прийняття рішень є початком 

реалізації функції регулювання, а досягнення його мети можливе лише за 

умови результативного здійснення цієї функції. Водночас, регулювання за 

своєю сутністю вже має і стимулююче призначення. Також, якщо розглядати 

керовану і керуючу системи, то регулювання по суті є основною функцією 

менеджменту, адже через виконання саме цієї функції опосередковується 

зв’язок обох систем та реалізуються інші функції. 

З погляду політології як науки функція регулювання є обов’язковим та 

безумовним проявом політичної влади і лідерства, що існують у системі 

управління державою тощо. Реалізація цієї функції необхідна для побудови 

ефективної системи державної влади й управління, зокрема в економічній 

сфері. Тобто, функція регулювання – це процес управління, що відбувається з 

використанням методів формального та підсиленого владою й лідерськими 

позиціями впливу.  
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Враховуючи положення теорії управління та погляди політичної науки, 

можна стверджувати, що функція регулювання має об’єктивну природу у 

процесах управління, будучи проявом влади та лідерства. 

Зауважимо, що вітчизняні науковці назагал рідко розглядають власне 

“фінансове регулювання інноваційної діяльності” як комплексне поняття. При 

цьому доцільно виділити запропоноване Б. Пшиком тлумачення сутності 

фінансового регулювання інноваційної діяльності як “форми впливу держави 

на діяльність економічних суб’єктів з метою активізації інноваційної 

діяльності, підвищення їх зацікавленості до участі у фінансовому забезпеченні 

інноваційних проектів та використанні інновацій як фактора конкурентної 

переваги або засобу попередження чи мінімізації наслідків деструктивних 

явищ, що мають місце в економічній системі країни” [292, с. 63]. 

На підставі зазначеного розглянемо підходи до трактування власне 

“фінансового регулювання”. В економічній літературі існують такі два основні 

підходи до визначення його економічного змісту: 

− фінансове регулювання як складова фінансового механізму; 

− фінансове регулювання як елемент державного регулювання.  

У ґрунтовних працях українських учених В. Опаріна [228], С. Огородніка, 

В. Федосова, В. Суторміної [58] розглянуто фінансовий механізм впливу з 

виокремленням фінансового забезпечення та фінансове регулювання як 

основних його складових (підсистем), що характеризують вплив фінансів на 

соціально-економічні процеси. Водночас обидві підсистеми тісно 

взаємозв’язані, а пріоритетність використання тієї чи іншої залежить від 

фінансової політики в державі та обумовлена конкретною ситуацією. У праці, 

присвяченій фінансовому механізму організації вітчизняної економіки, 

О. Ковалюк по суті теж є прихильником наведеного підходу [158]. 

Однак зазначимо, що згадані учені, як і низка інших (наукові позиції яких 

розглянемо нижче), котрі вивчали фінансове регулювання з позицій його 

функціонування як підсистеми фінансового механізму, відводили йому 
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переважно вторинну роль по відношенню до фінансового забезпечення, не 

розглядаючи як окреме поняття, з чим ми не погоджуємося. 

Так, І. Благун, Р. Сорока, І. Єлейко вважають, що фінансове регулювання 

– це процес маневрування фінансовими ресурсами, акцентуючи, що воно є 

функціональним елементом управління фінансами разом із фінансовою 

інформацією, плануванням, оперативним управлінням та контролем [18]. За 

В. Венгером, фінансове регулювання – це регламентування розподільчих 

відносин у суспільстві й на окремих підприємствах [48]. Натомість С. Юрій, 

В. Федосов зауважили, що фінансове регулювання – це метод фінансового 

впливу, пов’язаний із регулюванням економічних процесів, що відбувається 

через систему норм і нормативів, лімітів та фінансових резервів [332]. Схожу 

дефініцію запропонував О. Бречко – це метод управління економічними та 

соціальними процесами за допомогою фінансів, основою якого як підсистеми 

фінансового механізму є правове регламентування розподільчих відносин у 

суспільстві, в окремих галузях і сферах державного регулювання, на окремих 

підприємствах [27]. 

 Фінансове регулювання як складову фінансового механізму розглянула 

М. Грідчіна та детермінувала його як метод фінансового впливу, що пов’язаний 

із регулюванням економічних процесів. За твердженням дослідниці, основні 

елементи фінансового регулювання такі [64]: 

− оподаткування (вилучення частини доходів суб’єктів господарювання і 

громадян до бюджету та державних цільових фондів); 

− бюджетні трансферти (дотації, субсидії, субвенції). 

Водночас М. Грідчіна окремо від фінансового регулювання виділила 

фінансові стимули: 

− заохочувальні фонди підприємств, які утворюються з прибутку; 

− бюджетне фінансування ефективних напрямів розвитку народного 

господарства (у тому числі дотації підприємствам, діяльність яких має важливе 

для економіки значення); 
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− спеціальні фінансові пільги (податкові пільги, можливість здійснити 

прискорену амортизацію) [64]. 

Російські вчені А. Грязнова та К. Маркіна фінансове регулювання 

визначили як вплив на економічні та соціальні процеси, спрямований на 

запобігання можливих або усунення існуючих диспропорцій, забезпечення 

розвитку передових технологій і соціальної стабільності, шляхом концентрації 

фінансових ресурсів в одних сегментах ринку та обмеження зростання обсягу 

фінансових ресурсів у інших [67]. 

Також фінансове регулювання узагальнено тлумачать як: 

– підсистему фінансового механізму, в межах якої формується набір 

фінансових інструментів, за допомогою яких відбувається вплив на різні сфери 

діяльності суб’єктів господарювання [325]; 

–  сукупність важелів фінансового характеру, які використовують для 

впливу на діяльність суб’єктів господарювання [21]. 

Узагальнюючи підходи до тлумачення фінансового регулювання як 

складової фінансового механізму у працях різних дослідників, можна 

стверджувати, що метою такого регулювання вважається переважно визначення 

певних пропорцій розподілу доходів через використання відповідних 

інструментів. Це в підсумку визначає фінансову забезпеченість, а відтак 

реалізацію економічних інтересів різних суб’єктів. 

Своєю чергою Д. Стеченко досліджує фінансове регулювання уже як 

складову державного регулювання та тлумачить його як “пряме державне 

втручання в ринкові події через надання субвенцій, субсидій, дотацій; 

розробляючи методи і заходи фінансового регулювання, важливо виходити з 

критерію необхідності й доцільності такого втручання в кожну окрему галузь 

економіки” [306].  

Зокрема, Г. Кірейцев, Н. Александрова, С. Маслова визначають фінансове 

регулювання як метод впливу держави на соціальні та економічні процеси за 

допомогою застосування фінансових важелів та інструментів [65]. Також 

В. Базилевич, Л. Баластрик фінансове регулювання досліджують як 
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законодавчо визначену систему впливу держави на фінансові процеси у 

суспільстві [7]. За С. Берлин, В. Дердугою, фінансове регулювання – це 

поєднання тієї чи іншої схеми дискреційної і недискреційної фінансової 

політики держави з її різноманітністю елементів та інструментів регулювання у 

сукупності з фінансовим регулюванням суб’єктів господарювання, при якому 

забезпечується гармонізація інтересів держави та суб’єктів ринкових                 

відносин [12]. 

Зауважимо також, що в англомовній економічній літературі поняття 

“фінансове регулювання” розглядають як сукупність таких понять :  

– безпосередньо фінансове регулювання (financial regulation); 

– фінансове управління (financial management), що є ширшим поняттям та 

включається у концептуальне розуміння фінансового менеджменту; 

– фінансове коригування (financial adjustment), яке вживається головно 

стосовно міжбюджетного регулювання. 

Інші підходи до тлумачення фінансового регулювання представлено у 

додатку Б. 

Отже, доцільно, на наш погляд, наголосити на такому: якщо досліджувати 

фінансове регулювання з позицій державного регулювання (другий підхід до 

його тлумачення), то можна вважати, що фінансове регулювання охоплює 

частково і фінансове забезпечення (в частині державного фінансування, або й 

приватного, що залучається в результаті застосування державою інструментів 

фінансового регулювання). Зокрема, це стосується й інноваційної діяльності, 

бюджетне фінансування якої, скажімо, використовуючи окреслену логіку, 

потрібно вважати результатом фінансового регулювання. 

Зважаючи на проаналізовані поняття “регулювання” та “фінансове 

регулювання” й існуючі підходи до тлумачення їх сутності, розглянемо 

“бюджетне регулювання” й “податкове регулювання”, з урахуванням 

інструментів їх реалізації, як ключові, на нашу думку, складові (підсистеми) 

системи фінансового регулювання, зокрема зважаючи на їхній регулюючий 
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потенціал з погляду впливу на інноваційну діяльність, концептуальні засади 

чого розкрито у наступному підрозділі.  

Важливо наголосити, що у низці досліджень у структурі системи 

фінансового регулювання, окрім бюджетного та податкового, розглядають 

монетарне регулювання, на чому, зокрема акцентує увагу Б. Пшик [292, с. 65]. 

При цьому зазначимо, що на інноваційну діяльність інструменти монетарного 

регулювання безпосередньо не впливають. Так, наприклад зміна облікової 

ставки та ставок рефінансування має опосередкований вплив на показники 

інноваційної активності в країні, більше того використовуючи ці інструменти 

інститути регулювання не можуть ставити цілі щодо підтримки власне  

інноваційної діяльності, так як зазначені інструменти мають всеохоплюючий 

характер щодо створення макроекономічних передумов для розвитку економіки 

в цілому, тобто неможливо виділити їхнє чітке інноваційне спрямування. У 

свою чергу, скажімо, безвідсоткове кредитування, компенсацію за рахунок 

бюджетних  коштів відсотків, сплачуваних суб’єктами інноваційної діяльності 

комерційним банкам за кредитування інноваційних проектів ми аналізуємо у 

межах бюджетного регулювання (детальніше розкрито у підрозділі 4.1). Відтак, 

враховуючи зазначене й наукові положення, сформульовані у наступних 

підрозділах, розглядатимемо фінансове регулювання власне інноваційної 

діяльності як систему із двох ключових підсистем – бюджетного та податкового 

регулювання. 

У визначенні поняття “бюджетного регулювання” в сучасній науковій 

літературі відсутня єдність у підходах учених-економістів.  

Аналіз праць науковців у цій сфері дає змогу стверджувати про двояке 

його трактування:  

1) у контексті міжбюджетних відносин, коли бюджетне регулювання або 

ототожнюється з останніми, або ж повністю підпорядковане завданням 

бюджетного вирівнювання тощо (перший підхід); 

2) з позицій забезпечення соціально-економічного розвитку, у випадку 

чого бюджетне регулювання розглядається значно ширше, враховуючи його 
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роль у вирішенні різних проблем, зокрема в частині стимулювання 

інноваційних процесів (другий підхід). 

Зокрема, О. Кириленко розглядає бюджетне регулювання достатньо 

звужено, акцентуючи на тому, що воно за суттю є складовою поняття 

“міжбюджетних відносин”, а його основними інструментами є дотації, 

субвенції тощо [152, с. 53]. Скажімо, Л. Фурдичко ототожнює міжбюджетні 

відносини і бюджетне регулювання, сутність останнього визначаючи як 

“вилучення коштів у відносно “багатих” у фінансовому розумінні територій для 

підтримки “бідних”” [339, с. 226]. Схоже тлумачення пропонує Т. Бондарук, 

визначаючи бюджетне регулювання як процес збалансування доходів і видатків 

бюджетів різних рівнів [22, с. 228]. Також С. Юрій досліджує це поняття як 

систему перерозподілу частини коштів вищих бюджетів з метою збалансування 

нижчих [100, с. 189]. 

У вузькому контексті бюджетне регулювання розглядають і у чинних 

нормативно-правових актах, зокрема, згідно з Бюджетним кoдексом Укрaїни, 

бюджетне регулювaння – це щoрічний перерoзпoділ зaгaльнoдержaвних 

центрaлізoвaних фінaнсoвих ресурсів між різними лaнкaми бюджетнoї системи 

з метoю збaлaнсувaння бюджетів нa рівні, неoбхіднoму для викoнaння 

місцевими oргaнaми їхніх функцій [34]. При цьому інструментами є базові та 

реверсні дотації, субвенції тощо. 

У фінансовій літературі радянського періоду, як і в низці праць уже 

російських учених також домінував аналогічний підхід, що підтверджують 

наступні дефініції бюджетного регулювання: 

– “запланований розподіл та перерозподіл бюджетних ресурсів з метою 

передачі частини ресурсів вищими бюджетами для збалансування нижчих 

бюджетів” [60, с. 343]; 

– “процес надання ресурсів центральним бюджетом за рахунок державних 

доходів місцевим бюджетам з метою збалансування доходів та видатків 

кожного бюджету на рівні, необхідному для виконання плану економічного та 

соціального розвитку” [328, с. 44]; 
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– “збалансування доходів та видатків бюджетів – від республіканського 

бюджету союзних республік до сільського бюджету” [59, с. 332]; 

– “розподіл ресурсів державного бюджету державними органами влади за 

різними групами населення” [179, с. 660]; 

– формування структури бюджетних дефіцитів та регулювання 

міжбюджетних відносин [329, с. 102]. 

Також І. Луніна тлумачить бюджетне регулювання як процес, який 

“полягає у збалансуванні бюджетів, які входять до складу бюджетної системи, 

що досягається за допомогою перерозподілу бюджетних ресурсів” [186, с. 14]. 

Натомість С. Слухай наголошує на його розумінні, передусім як відносин, що 

полягають у розподілі видатків і доходів територіальних громад [304, с. 42]. 

В. Кравченко пропонує дефініцію бюджетного регулювання як процесу 

збалансування (вирівнювання) доходів та витрат бюджетів різних рівнів, що 

входять до бюджетної системи по вертикалі і по горизонталі [165, с. 228].  

Деякі науковці розглядають бюджетне регулювання як: 

– систему передання частини коштів вищих бюджетів для збалансування 

нижчих [113, с. 211]; 

– організовану систему управління бюджетним устроєм держави [63, с. 17]; 

– “складову бюджетного планування, котра регламентує бюджетні потоки в 

усіх напрямках” [242, с. 332].  

Своєю чергою широкий контекст у поняття “бюджетне регулювання” 

вкладає К. Павлюк, зазначаючи, що це “система взаємопов’язаних методів, 

способів, правових норм формування, розподілу, перерозподілу бюджетних 

ресурсів для збалансування інтересів суспільства та громадян у процесі 

економічного та соціального розвитку” [241, с. 342]. Схожі погляди щодо його 

економічного змісту в І. Чугунова: бюджетне регулювання проявляється у 

розробленні основних напрямів формування і використання бюджетних коштів, 

керуючись необхідністю вирішення завдань, які стоять перед суспільством на 

певному етапі його розвитку [343, с. 3]. Тобто, І. Чугунов розглядає бюджетне 

регулювання як складову державного регулювання, яка повинна відповідати 
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сучасним соціально-економічним потребам суспільства, з чим ми також 

погоджуємося. 

Зокрема, З. Мацук зазначає, що бюджетне регулювання – “механізм 

територіального перерозподілу валового регіонального продукту, створеного на 

його території, отримання кожним регіоном його відповідної частки, що 

спрямоване не лише на вирівнювання їх фінансових можливостей через 

бюджет, а на досягнення збалансованості фінансового потенціалу регіонів і 

населених пунктів” [198, с. 3]. З-поміж інструментів та методів при цьому 

виділяють податкові, позикові, відсоткові відрахування, дотації. 

Деякі фахівці аналізують проблеми фінансування і регулювання 

інноваційної діяльності у контексті вивчення інструментів безпосередньо 

бюджетної політики, а не бюджетного регулювання. Поясненням цього є те, що 

бюджетне регулювання відбувається у межах бюджетної політики держави, тому 

значною мірою залежить від існуючих у окремі періоди підходів, принципів та 

політичної волі загалом. 

Зауважимо, що поняття “бюджетна політика” в економічній літературі 

тлумачать по-різному. Згідно з Господарським кодексом України загалом 

бюджетнa пoлітикa спрямoвaнa нa oптимізaцію тa рaціoнaлізaцію фoрмувaння 

дoхoдів і викoристaння держaвних фінaнсoвих ресурсів, підвищення 

ефективнoсті держaвних інвестицій у нaрoдне гoспoдaрствo, узгoдження 

зaгaльнoдержaвних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних віднoсин, 

регулювaння держaвнoгo бoргу тa зaбезпечення сoціaльнoї спрaведливoсті при 

перерoзпoділі нaціoнaльнoгo дoхoду [57]. 

Зокрема, Ц. Огонь подає найбільш лаконічне визначення бюджетної 

політики: “бюджетна політика – це цілеспрямована діяльність держави у 

фінансово-бюджетній сфері” [226]. Водночас І. Плужніков визначив бюджетну 

політику як сукупність пріоритетів (національних інтересів), наукових підходів 

і конкретних заходів щодо цілеспрямованої діяльності держави з регулювання 

бюджетного процесу та використання бюджетної системи для вирішення 

економічних і соціальних завдань країни [122]. Зазначимо, що дещо по-іншому 
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визначення бюджетної політики сформулював В. Дем’янишин, за яким 

“бюджетна політика – це діяльність органів державної влади, державного 

управління та місцевого самоврядування з визначення стратегічної мети, 

напрямів, завдань і пріоритетів розвитку бюджетних відносин та засобів 

бюджетної тактики для їх досягнення і застосування” [70]. На думку 

Н. Іванової, бюджетна політика являє собою сукупність цілей, завдань, рішень 

та заходів, які приймають і здійснюють органи влади у сфері бюджетних 

відносин [130]. Водночас І. Чугунов додає, що фoрмувaння ефективнoї бюджетнoї 

пoлітики oбумoвлене ширoким спектрoм питaнь, з-поміж яких ключову роль 

відведено визнaченню зaвдaнь тa пріoритетів рoзвитку, які б відпoвідaли реaльним 

пoтребaм суспільствa тa впливaли нa ступінь ефективнoсті держaвнoгo 

регулювaння сoціaльнo-екoнoмічних прoцесів [342].   

При цьому у низці наукових праць наголошено, що бюджетна політика 

виконує такі основні функції: фіскальну, економічного регулювання та 

вирівнювання доходів. Фіскальна функція полягає у забезпеченні необхідних 

ресурсів для урядової діяльності (реалізація економічних та соціальних 

програм, підтримка уряду тощо). Функція економічного регулювання полягає у 

використанні податків та видатків бюджету як інструментів управління 

економікою для досягнення певних цілей економічної політики (економічного 

зростання, структурної перебудови тощо). Функція вирівнювання доходів 

полягає у використанні бюджетного регулювання як інструмента перерозподілу 

ВВП за допомогою прогресивної шкали оподаткування, а також системи 

трансфертів тощо. Враховуючи необхідність стимулювання інноваційної 

діяльності особливо важливими є фіскальна функція, що пов’язана із її 

фінансуванням, та функція бюджетного регулювання.  

Узагальнюючи наведені тлумачення бюджетного регулювання, з позицій 

другого підходу можна стверджувати, що в основному більшість із них 

зводиться до обґрунтування його економічної сутності як сукупності 

інструментів, застосовуючи які держава створює умови для формування 

фінансових ресурсів та їх ефективного використання у цілях забезпечення 
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сталого економічного зростання, а також як збалансований та узгоджений 

вплив бюджетних інструментів на ті чи інші об’єкти регулювання, в тому числі 

інноваційну діяльність.  

Розглянемо детальніше сутність податкового регулювання як іншої 

ключової складової системи фінансового регулювання.  

Об’єктами податкового регулювання на загал є соціально-економічні 

процеси на усіх рівнях національної економіки. Попри широке застосування 

науковцями, єдності у тлумаченні цього поняття немає. Відтак розглянемо 

існуючі у сучасній економічній літературі підходи до визначення “податкового 

регулювання”, які представимо у вигляді табл. 1.4. Як видно з таблиці 1.4, 

суттєвих відмінностей у тлумаченні податкового регулювання немає, наявні 

лише відмінні акценти при з’ясуванні його змісту, що загалом зводяться до 

виділення процесної, структурної чи інституційної сутності цього поняття. 

Погоджуємося з твердженнями Ю. Іванова, що регулятивна функція 

податків є фундаментом податкового регулювання, оскільки “податкове 

регулювання як процес, базується на свідомому, активному й 

цілеспрямованому використанні існуючої, незалежно від волі суб’єктів 

управління, регулювальної функції податків задля отримання певних соціально-

економічних результатів” [132, с. 38]. Адже реалізуючи податкову політику, 

держава, за словами вченого, не лише формує джерела фінансування суспільно 

необхідних витрат, але й передумови структурної перебудови національної 

економіки та її економічного зростання. Відтак під податковим регулюванням, 

як вважає Ю. Іванов, потрібно розуміти свідомий, активний і цілеспрямований 

вплив держави на учасників економічних відносин за допомогою засобів та 

інструментів податкової політики для досягнення бажаних соціально-

економічних результатів [132, с. 41]. При цьому економічний зміст податкового 

регулювання пов’язаний із регулятивною функцією податків, та як результат, їх 

застосування для стримування чи стимулювання, що особливо важливо, тих чи 

інших соціально-економічних процесів, у тому числі інвестиційно-

інноваційних.  
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Таблиця 1.4 

Підходи до тлумачення поняття “податкове регулювання” 

Автори Тлумачення 

А. Крисоватий,  

А. Кізима,  

В. Карпов 

 

Податкове регулювання – це заходи непрямого впливу на економіку, 

економічні і соціальні процеси шляхом зміни видів податків, податкових 

ставок, встановлення податкових пільг, зменшення або збільшення 

податкового навантаження 

Г.Старостенко,  

С. Онишко , 

Т. Поснова  

 

 

Податкове регулювання полягає в перерозподілі державними органами 

доходів та фінансових ресурсів з метою забезпечення грошовими 

коштами, фінансовими ресурсами тих осіб, організацій, установ, галузей, 

секторів і сфер економіки, у яких існує доцільна, суспільно визнана 

потреба в ресурсах 

А. Мельник ,  

А. Васіна ,  

Т. Желюк,  

Т. Попович  

 

Податкове регулювання – це діяльність держави у сфері встановлення, 

правового регламентування та організації стягнення податків і 

податкових платежів. Воно передбачає застосування диференційованого 

підходу до оподаткування з метою регулювання народногосподарської 

кон’юнктури, підприємницької активності та споживчого попиту, рівня 

споживання тощо 

Г. Лихачева,  

В. Саєнко  

 

Податкове регулювання являє собою комплекс практичних дій щодо 

розроблення загальної структури дохідної частини бюджету держави, 

досягнення оптимальності податкових платежів. На державному рівні 

під податковим регулюванням розуміють якісні зміни податкової 

політики та вживання таких податкових заходів, які дають змогу досягти 

повноти та своєчасності виконання бюджетів усіх рівнів 

Р. Жарко  

 

Податкове регулювання – це комплекс дій державних органів,  

спрямованих на зміну параметрів податкової системи та податкового 

механізму з метою досягнення певних соціальних та економічних цілей 

Т. Єфименко  

 

Податкове регулювання за допомогою притаманних йому методів і  

важелів дає змогу досягти ефективнішого використання матеріальних і 

фінансових ресурсів, інтенсифікувати інвестиційну та підприємницьку 

активність, узгодити інтереси різних суб’єктів господарювання, 

прошарків населення, центральних і регіональних рівнів державного 

управління 

В. Гланц  Податкове регулювання – це система заходів цілеспрямованого  

економічного і законодавчого впливу держави на учасників економічних 

відносин за допомогою інструментів податкової політики з метою 

досягнення бажаних соціально-економічних результатів 

І. Фокіна  

 

Податкове регулювання економіки, як основний елемент податкового 

механізму, покладено в основу довгострокових стратегічних цілей 

держави, спрямованих на забезпечення економічної стабільності та 

стимулювання економічного зростання 

Джерело: узагальнено автором на основі [132] 

Поділяємо думку, яку висловив Ю. Іванов, зазначивши, що податкове 

регулювання є економічним методом (з погляду сфери впливу), непрямим методом 

(за формою впливу), реалізується як на загальнодержавному, так і на місцевому 

рівні (за рівнем управління), а заходи його впливу можуть мати загальний, 

галузевий або функціональний характер (за масштабом впливу). Водночас за 
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ступенем регламентації – це нормований метод регулювання, а залежно від 

тривалості дії може мати стратегічний або тактичний характер [285, с. 66-70].  

Водночас Ю. Іванов виділив завдання (по суті функції) податкового 

регулювання, враховуючи його тлумачення з позицій державного регулювання 

соціально-економічних процесів на макрорівні [285, с. 73-75]: 

– регулювання попиту та пропозиції;  

– формування раціонального співвідношення між нагромадженням і 

споживанням;  

– вплив на темпи інфляційних процесів;  

– формування раціональної галузевої структури;  

– стимулювання інвестиційних процесів;  

– підтримка інноваційної діяльності;  

– насичення ринку соціально значущими товарами та послугами. 

Податкове регулювання, як стверджує Є. Бережний, – це сукупність 

заходів щодо впливу держави на рівень економічної активності в суспільстві 

шляхом зміни параметрів податкового поля [10, с. 8]. Своєю чергою, за 

П. Лайком, податкове регулювання є процесом установлення тих чи інших 

податків та долучення до їх суто фіскального механізму, який відображає 

сутність податків, тих елементів, завдяки яким з’являється можливість 

нерівнозначного впливу таких податків на різні суб’єкти оподаткування, 

проведені ними операції [181, с. 51]. А К. Лук’яненко стверджує, що податкове 

регулювання – це процес реалізації державою своєї фіскальної функції за 

допомогою внесення змін у складові податкової системи, політики чи 

механізму з метою коригування макроекономічних пропорцій та впливу на 

діяльність суб’єктів підприємництва та населення взагалі [184, с. 101].  

Реалізація податкового регулювання, як і бюджетного відбувається 

шляхом використання конкретних інструментів, зокрема податкових пільг у 

частині застосування податкових канікул, інвестиційного податкового кредиту 

тощо. Окремі учені виокремлюють такі інструменти в системі податкового 

регулювання (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Система податкового регулювання [155, с. 108] 

 

 

СИСТЕМА ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

Методи Способи 

Податкові канікули 

Податкова амністія 

Податкові вирахування 

Податкові періоди 

Адміністрування 

Реструктуризація 

Спрощені технології 

оподаткування 

Інвестиційний 

податковий кредит 

Система пільг Система 

санкцій 

Відміна 

авансових 

платежів 

Відстрочка 

платежу по заяві 

Зменшення 

податкових 

зобов’язань  

Усунення 

податкових 

зобов’язань  

Штрафи 

Пеня 

Донарахування 

податків 

Адміністративні 

санкції 

Бюджетно-

податкове 

регулювання 

Оптимізація 

податкових 

ставок 

Відтермінування 

податкового 

платежу 

Міжнародні договори 

про усунення 

подвійного 

оподаткування 
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Зазначимо, що достатньо широко тлумачать сутність податкового 

регулювання П. Бечко і Н. Лиса. Вони вважають, що податкове регулювання – 

це система спеціальних прийомів, методів та інструментів управління 

оподаткуванням і податковими потоками, спрямованих на цілеспрямоване 

втручання держави в ринкову економіку відповідно до ухваленої нею концепції 

економічного зростання [13, с. 112].  

При цьому вчені розглядають такі інструменти податкового регулювання: 

– способи або форми оподаткування; 

– ставки податків, їх зміна і диференціація; 

– податкові пільги і знижки;  

– повне або часткове звільнення від податків; 

– відстрочення платежу або списання заборгованості [13, с. 114]. 

Зауважимо, що інструменти податкового регулювання загалом з погляду 

характеру їх дії класифікують так: 

– системні – засоби податкового регулювання, вбудовані у систему 

оподаткування, зокрема загальний рівень оподаткування, структура чинної у 

країні системи оподаткування й альтернативні системи оподаткування; 

– комплексні – одночасно стосуються декількох базових податків і зборів, 

що створює спеціальний режим оподаткування для певних груп платників 

(спеціальні податкові режими, які  вводять за територіальною і галузевою 

ознаками, що особливо актуально з позицій стимулювання інноваційних 

процесів); 

– локальні – пов’язані з реалізацією регуляторного потенціалу кожного 

окремого податку або збору, що визначається сполученням елементів 

податку й відповідним порядком обчислення податкових зобов’язань 

(інструменти, пов’язані з об’єктом оподаткування, визначення складу 

платників податків, принципи встановлення, розмір ставки податку                   

тощо) [133, с. 64]. 
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Узагальнюючи підходи різних економістів до пояснення сутності 

податкового та бюджетного регулювання потрібно зазначити, що часто їх 

розглядають у сукупності у контексті поняття фіскального регулювання. Цей 

термін пов’язаний зі словом “фіск” (у перекладі з латинської – “казна” 

(сховище грошей)). При цьому у фінансових дослідженнях досить часто 

фігурує невиправдане звуження тлумачення “фіску” тільки до дохідної частини 

бюджету або до процесу мобілізації доходів у казну держави.  

У науковій літературі під поняттям “фіскального регулювання” зазвичай 

розуміють сукупність інструментів і важелів, за допомогою яких держава 

створює умови для мобілізації необхідного обсягу фінансових ресурсів та їх 

ефективного використання з метою забезпечення сталого економічного 

зростання [8]. Інші підходи, по суті зводяться до розгляду згаданого поняття як 

узгодженого впливу на об’єкти фіскального регулювання з метою досягнення 

певних соціально-економічних результатів.  

Якщо йдеться про інноваційну діяльність як об’єкт впливу, то здійснення 

фіскального регулювання передбачає використання власне бюджетних та 

податкових інструментів. Однак вважаємо, фіскальне регулювання за 

економічним змістом ближче до податкового, тому надалі застосовуватимемо 

виключно поняття “фінансове регулювання”. 

Відтак, на наш погляд, фінансове регулювання – це узгоджене комплексне 

законодавчо регламентоване застосування відповідних інструментів з метою 

впливу державних інститутів на певний об’єкт, спрямоване на досягнення 

визначених соціально-економічних результатів. 

Отже, у наступних частинах дослідження розглядатимемо економічний 

змісту поняття “фінансове регулювання” у контексті впливу на інноваційну 

діяльність з урахуванням наступного: а) положень теорії управління, в якій 

регулювання є функцією управління; б) тлумачення його, передусім, як елемента 

державного регулювання, а вже потім фінансового механізму; в) виділення 

ключових складових (бюджетного і податкового регулювання); г) широкого 

трактування – з позицій забезпечення соціально-економічного розвитку країни. 
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1.3. Концептуалізація системи фінансового регулювання інноваційної 

діяльності в контексті зміцнення конкурентоспроможності                    

національної економіки 

 

Формування сучасної парадигми соціально-економічного розвитку 

національної економіки на основі інноваційної моделі зумовлює необхідність 

обґрунтування теоретичних засад фінансового регулювання інноваційної 

діяльності у контексті сучасних реалій та ключових тенденцій у світовому 

господарстві. При цьому, на наше переконання, така концептуалізація 

системи фінансового регулювання з огляду на потенціал його впливу на 

інноваційні процеси повинна реалізуватися у контексті стратегії зміцнення 

конкурентоспроможності економіки України з огляду на нові геополітичні 

виклики, що водночас передбачає необхідність врахування специфіки 

національної інноваційної системи країни. 

На наш погляд, фінансове регулювання інноваційної діяльності – це 

узгоджене комплексне законодавчо регламентоване застосування бюджетних 

та податкових інструментів з метою впливу державних інститутів на 

функціонування національної інноваційної системи, зумовлене інноваційним 

потенціалом і рівнем інноваційної безпеки в країні, спрямоване на зміцнення 

конкурентоспроможності та утвердження інноваційної моделі соціально-

економічного розвитку. 

Зауважимо, що у дещо ширшому контексті об’єктом регулюючого 

впливу можна вважати інноваційну діяльність, що здійснюється в межах 

національної інноваційної системи, або ж взагалі національну інноваційну 

систему, з урахуванням сформульованих у другому розділі методологічних 

засад її функціонування та пропонованого концептуального тлумачення.               

Це пов’язано із положеннями теорії управління, яка базується на 

виокремленні керуючої та керованої систем, а також дослідженням 

фінансового регулювання з позицій державного регулювання, кінцевою 

метою якого є забезпечення соціально-економічного розвитку країни.                                                                   
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Відтак можна вважати, що система фінансового регулювання є 

керуючою стосовно національної інноваційної системи, що є керованою.  

Зазначене є основою для обґрунтування теоретичної парадигми 

фінансового регулювання інноваційної діяльності. При цьому під 

парадигмою традиційно розуміємо певну теоретико-методологічну модель, 

сукупність загальнотеоретичних засад, систему понять. Погоджуємось із 

запропонованим Б. Мізюком тлумаченням парадигми як теоретико-

методологічного підгрунтя аналізу, синтезу і оптимізації шляхів розв’язання 

певної проблеми [210]. На основі парадигми повинна формуватись стратегія 

фінансового регулювання інноваційної  діяльності в Україні.  

Відтак, теоретико-фундаментальним підґрунтям парадигми є 

положення теорій фінансів, управління, державного регулювання, 

інноваційної діяльності, інституціоналізму та концепції національної 

інноваційної системи. Основою теоретичної парадигми є розгляд 

фінансового регулювання інноваційної діяльності як системи, що включає 

системоутвоюючі складові (бюджетне та податкове регулювання), синергія 

яких спрямована на досягнення максимального ефекту від впливу 

інструментів фінансового регулювання на інноваційну діяльність. Тобто 

важливою є синергетика взаємозв’язків між системою фінансового 

регулювання та інноваційною діяльністю.  

Враховуючи те, що об’єкт регулювання є інноваційна діяльність, 

розглянемо особливості бюджетного та податкового регулювання останньої 

загалом та у розрізі конкретних інструментів, зважаючи на тісний 

взаємозв’язок зазначених складових системи фінансового регулювання та 

необхідність комплексного їх застосування в сучасних умовах. 

Сформульовані наукові позиції стосовно необхідності та доцільності 

вивчення фінансового регулювання інноваційної сфери як системи із 

зазначених двох складових обумовлюються визначальною, на нашу думку, їх 

роллю у регулюванні інноваційних процесів та ґрунтуютьcя на розглянутих у 

попередньому підрозділі теоретичних аспектах.  
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Відтак, необхідно зазначити, що за своєю економічною сутністю 

бюджетні інструменти є прямою формою підтримки (стимулювання), а 

податкові – непрямою, оскільки механізм їхнього надання пов’язаний не із 

безпосереднім фінансуванням, а є опосередкованим (надання пільг тощо). 

Доцільно  зважати на те, що використання прямої підтримки є 

адресним у межах певних цілей держави, і попри те, що вона дає змогу 

контролювати бюджетні кошти, може характеризуватися і високими 

адміністративними витратами й відсутністю об’єктивності, зважаючи на 

рівень бюрократії в країні тощо. При цьому, деякі науковці виділяють форми 

прямого фінансування інноваційних процесів, зокрема такі, як 

адміністративно-відомча та програмно-цільова [208, с. 105]. 

Застосування інструментів непрямої підтримки потребують порівняно 

менших адміністративних витрат, їх можна використовувати більш 

диференційовано, однак існує ймовірність зловживань та спотворення 

конкурентного середовища. Водночас не погоджуємося з думкою вчених, що 

така форма підтримки повинна мати винятковий пріоритет з погляду її 

імплементації.  

Переконані, що як пряма, так і непряма форма підтримки має переваги 

та недоліки. Обидві форми дають змогу через визначення пріоритетів 

інноваційної діяльності в країні впливати на інноваційні процеси, а 

ефективність їх застосування залежить від особливостей національної 

інноваційної системи та рівня державного менеджменту в частині 

фінансового регулювання інноваційної сфери. 

З-поміж бюджетних інструментів, які можна використовувати власне у 

процесі фінансування та стимулювання інноваційної діяльності доцільно 

виділити такі:  

– бюджетні інвестиції;  

– бюджетні кредити;  

– державні гарантії;  

– державні субсидії.  
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Бюджетні інвестиції як інструмент передбачають безпосереднє 

вкладення коштів у ті чи інші об’єкти, зокрема інвестиції в інновації; 

головним чином вони пов’язані із видатками розвитку державного і місцевих 

бюджетів. Тобто, це безпосередньо фінансування інноваційних процесів у 

країні у тій чи іншій формі, яке відбувається відповідно до затверджених 

засад бюджетної політики з урахуванням фінансових можливостей бюджетів 

відповідних рівнів. Його отримання може передбачати конкретні вимоги                

до суб’єктів, ґрунтується на чинній нормативно-правовій базі,                             

певних процедурах, чіткій регламентації. Бюджетні інвестиції можуть 

здійснюватись і шляхом надання бюджетних субвенції, які потенційно  

мають спрямовуватися на реалізацію в межах бюджету певних програм                     

чи проектів, зокрема інвестиційного спрямування, враховуючи їхній 

цільовий характер.  

Бюджетне кредитування полягає у наданні коштів з бюджету суб’єктам 

підприємництва на поворотній і платній основах, наприклад, повне, або 

часткове безвідсоткове кредитування інноваційних проектів, які мають 

пріоритетне для економіки значення з огляду на затверджені програми 

соціально-економічного розвитку та визначені стратегічні його орієнтири. 

Таке кредитування може відбуватися в межах певних відсоткових 

співвідношень з метою стимулювання інноваторів до залучення додаткових 

джерел фінансування, першочергово у банківській сфері, що залежить від 

пріоритетності тих чи інших проектів для суспільства тощо.  

Також цей інструмент може мати і дещо інший характер використання, 

застосовуючись не у спосіб безпосереднього виділення безвідсоткових позик, 

а маючи компенсаційне призначення. У такому випадку значущість 

регулюючого впливу для суб’єктів інноваційної діяльності у тому, що це дає 

їм змогу компенсувати у певному обсязі сплачені відсотки фінансово-

кредитним установам. 
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Державні гарантії можуть бути передбачені у межах бюджету для 

окремих підприємств тощо, зокрема важливих для розвитку національної 

економіки з огляду на їхню інноваційну активність, експортний потенціал, 

виробництво високотехнологічної та необхідної для країни продукції тощо. 

При цьому державна гарантія є зобов’язанням держави повністю або 

частково виконати платежі на користь кредитора такого підприємства у разі 

невиконання позичальником зобов’язань за одержаними позиками. Надання 

державних гарантій за кредитами суттєво зменшує кредитний ризик, що 

супроводжується зниженням відсоткових ставок, спрощенням інших умов 

кредитування. Як наслідок суб’єкти мають змогу інтенсифікувати власну 

інноваційну діяльність, зменшуючи витрати, і водночас, зберігаючи 

фінансовий потенціал для подальшої роботи. 

Державні субсидії, будучи невідплатними і безповоротними, надають 

суб’єктам інноваційної діяльності, діяльність яких з тих чи інших міркувань 

є важливою для держави. Вони можуть бути пов’язані із субсидіюванням 

експорту, зокрема в частині стимулювання виробництва наукомісткої 

конкурентоспроможної продукції, здатної зміцнювати експортний потенціал 

країни та зберігати її конкурентні переваги на світових ринках товарів                           

і послуг.  

Також важливим аспектом є і те, що перелік бюджетних інструментів 

для конкретного інноваційного проекту залежить від низки умов, зокрема від 

правового режиму, який застосовують до суб’єкта інноваційної діяльності-

виконавця інноваційного проекту тощо, деталі чого з урахуванням специфіки 

законодавства України розглянуто у четвертому розділі.  

Зауважимо, що деякі науковці наголошують на необхідності 

застосування державного фінансування на початковому етапі реалізації 

інноваційного проекту з наступним переходом до використання податкових 

стимулів (рис. 1.5). Не поділяємо таку думку, оскільки, на наш погляд, 

бюджетні та податкові інструменти повинні використовуватися в комплексі, 

чим власне і забезпечується згаданий вище синергетичний ефект. 
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Рис. 1.5. Основні етапи інноваційного процесу та                                                      

форма участі держави [151, с. 25] 

 

В умовах дефіциту бюджетних коштів потенціал застосування тих чи 

інших бюджетних інструментів з метою підтримки інноваційних процесів 

дуже обмежений, тому не менш актуальною теоретико-прикладною 

проблемою є вивчення можливості використання податкових інструментів.  

Як уже зазначалось, іншою важливою та дієвою складовою системи 

фінансового регулювання інноваційної діяльності в сучасних умовах є 

податкове регулювання.  

При цьому, зауважимо, що поняття податкових стимулів 

інноваційного розвитку, яке часто використовують науковці, на наш погляд, 

є дещо вужчим за економічним змістом, ніж податкове регулювання. Під 

податковим стимулюванням у цьому випадку потрібно розуміти 

комплексний вплив органів державної влади та управління на інноваційні 

процеси, що ґрунтується на відповідній нормативно-правовій базі.  
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Отже, стимулювaння безпосередньо іннoвaцій полягає у реалізації 

зaхoдів, щo прямo чи oпoсередкoвaнo спoнукaють учaсників гoспoдaрських 

відносин дo учaсті в іннoвaційній діяльнoсті тa/aбo дoтримaння 

встaнoвлених вимoг зaкoнoдaвствa і дoгoвoрів, які oпoсередкoвують тaку 

діяльність.  

Зaгaлoм для стимулювaння іннoвaційних процесів держaвa може 

зaстoсoвувати пільги тa перевaги, які нaдaють суб’єктaм іннoвaційнoї 

діяльнoсті, у тому числі податкові. Вважаємо, що такі стимули водночас є 

інструментами податкового регулювання інноваційної діяльності,  і саме у 

такому контексті їх доцільно роглядати. 

В економічній літературі існують різні підходи до класифікації 

податкових інструментів, зокрема:  

– за напрямами стимулюючої дії – спрямовані на створення 

економічних стимулів для розширення попиту на наукові дослідження 

й інноваційну продукцію, створення стимулів для інвестування в 

науку й інноваційну сферу, стимулювання громадян до участі в 

інноваційній діяльності, спрямовані на зниження витрат у процесі 

ведення наукової й інноваційної діяльності [43];  

– за суб’єктами інноваційної діяльності – пільги для таких суб’єктів, як 

науково-дослідні організації, інноваційні підприємства, підприємства 

реального сектора, що впроваджують інновації та забезпечують її 

дифузію, інфраструктурні підприємства та підприємства, що сприяють 

інноваційній діяльності [151]; 

– за базою надання податкових пільг – податкові пільги, використання 

яких обмежено прибутком від реалізації інноваційного проекту, 

податкові пільги, застосування яких пов’язано з реалізацією 

інноваційного проекту, однак не обмежено прибутком від його 

здійснення [133]; 
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– залежно від етапу життєвого циклу інновацій – пільги на таких етапах, 

як фундаментальні науково-дослідні роботи, прикладні, дослідно-

конструкторські роботи, впровадження інновацій, споживання                  

інновацій [151]; 

– за спрямованістю стимулюючої дії – зниження податкової складової в 

ціні наукового й інноваційного продукту, створення стимул-реакцій 

для розширення попиту на наукові дослідження, створення стимул-

реакцій для інвестування в науку й інноваційну сферу, стимулювання 

малих інноваційних підприємств [255]. 

Вважаємо, ключовим інструментом регулювання інноваційної активності 

є податкові пільги в розрізі конкретних їх різновидів, теоретичні аспекти 

використання яких розглянемо детальніше.  

Згідно з Податковим кодексом України (ст. 30), податкова пільга – це 

звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування і сплати податку 

та збору, сплата ним податку та збору у меншому розмірі за наявності підстав, 

що детальніше проаналізовано у четвертому розділі [250].  

Зокрема, Р. Желізняк дає визначення податкової пільги у податковому 

стимулюванні інноваційної діяльності підприємств – це передбачений 

податковим та митним законодавством виняток зі загальних правил 

оподаткування щодо зменшення суми нарахованого податку чи/та збору або 

звільнення від нарахування та сплати податку та збору підприємства, що 

займається інноваційною діяльністю [116].  

В. Грушко та Л. Кошембар розглядають податкові пільги у межах 

податкового регулювання інвестиційної активності, тобто вживання державою 

за допомогою механізмів оподаткування певних заходів, спрямованих на 

регулювання обсягів, якості й напрямів інвестування суб’єктів господарювання 

всіх форм власності, досягнення рівноваги між попитом і пропозицією на 

інвестиційному ринку [66, с. 97]. При цьому акцентовано на важливості 

податкового регулювання власне інноваційних процесів.  
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Вітчизняні вчені О. Трофименко та С. Войтко виділяють такі податкові 

пільги для інноваторів: 

– зниження ставок податку на прибуток підприємств; 

– податковий кредит інноваційним підприємствам; 

– зменшення суми прибутку до оподаткування шляхом вилучення з нього 

вартості досліджень чи освоєння нової технології; 

– звільнення від деяких відрахувань до бюджету; 

– звільнення від сплати податку на прибуток, який отримано власниками 

майнових прав інноваційних та венчурних фірм; 

– відстрочка сплати імпортного мита чи звільнення від його сплати в разі 

ввезення товарів для реалізації інноваційного проекту; 

– пільгова амортизація для фірм, які визнані згідно відповдіних 

нормативних положень як інноваційні [317]. 

Загалом, дослідники наводять різні класифікації податкових                           

пільг (табл. 1.5). 

Таблиця 1.5 

 Класифікація податкових пільг  

Класифікаційна ознака 

 

Види пільг 

1 2 

За категоріями платників загальні – передбачені для усіх платників; 

часткові – надають певним категоріям платників 

За функціональним 

призначенням 

стимулювальні; 

протекціоністські 

За наявністю цільового 

використання звільнених 

від оподаткування  

коштів 

цільові; 

нецільові 

За періодом дії безтермінові; 

тимчасові; 

надзвичайні 

Залежно від рівня органу 

встановлення 

загальнодержавні; 

місцевого значення 
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Продовження таблиці 1.5 

1 2 

Залежно від елементів 

податку 

звільнення від оподаткування окремих категорій 

платників; 

зменшення об’єкта оподаткування; 

обмеження величини податкової бази; 

зниження ставок податку; 

застосування спеціальної методології податкового 

обліку; 

продовження термінів податкового періоду; 

зменшення обчисленої до сплати суми податкового 

зобов’язання; 

продовження термінів податкового періоду; 

зменшення обчисленої до сплати суми податкового 

зобов’язання; 

розстрочення і відстрочення сплати податків 

  Джерело: побудовано автором на основі : [117, с. 151] 

Керуючись сутністю та специфікою зазначених вище інструментів 

податкового регулювання, безумовно, потрібно брати до уваги, що результат 

від їх застосування не завжди може бути позитивним. Адже існує проблема 

ефективності використання інструментарію податкового регулювання з огляду 

на його витратність та ймовірні зловживання. Також зазвичай потрібен часовий 

лаг, щоб визначити доцільність їх застосування та результативність у кожній 

конкретній ситуації. 

Враховуючи викладене вище, вважаємо за доцільне представити 

структурно-функціональну схему системи фінансового регулювання 

інноваційної діяльності (рис. 1.6). 

При цьому опираючись на традиційні підходи в межах системного 

аналізу, розглядаємо сутність поняття “система” як сукупність 

взаємопов’язаних елементів, що формують єдине ціле, взаємодіють із 

зовнішнім середовищем та між собою з урахуванням певної кінцевої мети.  

Водночас враховуємо, що основними властивостями системи є,               

зокрема, такі як цілісність, ієрархічність, емерджентність, синергізм і 

функціональність. 
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Рис. 1.6. Структурно-функціональна схема системи фінансового 

регулювання інноваційної діяльності 

Джерело: розроблено автором 

 

Отже, пропонована структурно-функціональна схема системи 

фінансового регулювання інноваційної діяльності грунтується на 

представленому і розглянутому вище теоретико-фундаментальному підгрунті, 

передбачає її побудову на основі низки принципів (будуть розглянуті 

детальніше у наступному розділі), врахування функцій, включення у неї 

формальних інститутів, а також складових (підсистем) з урахуванням 

інструментів, які, як уже йшлося, безпосередньо здійснюють регулюючий 

вплив на функціонування національної інноваційної системи, з урахуванням 

представлених на рисунку 1.6 взаємозв’язків.  
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бюджетного та податкового регулювання як складових системи фінансового 

регулювання. На наш погляд, доцільно виділити такі функції фінансового 

регулювання інноваційної діяльності: 

1) перерозподільча – здійснення фінансового регулювання апріорі 

передбачає перерозподіл ресурсів в межах фінансової системи країни з 

акцентом на їх інноваційному спрямуванні; 

2)  регламентуюча – через законодавство встановлюються певні правила для 

суб’єктів інноваційної діяльності; 

3) стимулююча – фінансове регулювання сприяє розвитку інноваційного 

підприємництва й зміцненню конкурентоспроможності національної 

економіки;  

4) соціальна – кінцевою метою регулювання інноваційної активності є 

забезпечення не лише економічного розвитку, а й добробуту громадян; 

5) контролююча – досягнення високої ефективності фінансового 

регулювання інноваційних процесів передбачає необхідність застосування 

процедур моніторингу й інших контролюючих заходів. 

Своєю чергою формальні інститути – це законодавство і чинна 

нормативно-правова база з питань регулювання інноваційної діяльності, а 

також безпосередньо державні інститути регулювання (детальніше розглянуто 

у наступному розділі).  

Ефективне функціонування національної інноваційної системи (керованої 

системи), як мета фінансового регулювання, дає змогу зміцнювати 

конкурентоспроможність національної економіки, та в результаті – створює 

підґрунтя для побудови інноваційної моделі соціально-економічного розвитку. 

Також розглянемо важливий, на наш погляд, аспект, – обумовленість 

фінансового регулювання існуючим інноваційним потенціалом та рівнем 

інноваційної безпеки в країні, а з іншого боку – регулюючий вплив системи 

фінансового регулювання інноваційної діяльності на формування потенціалу та 

підвищення рівня безпеки, практичні аспекти чого розглянуто у п’ятому 

розділі. Водночас наявний беззаперечний взаємообумовлений зв’язок між 
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побудовою інноваційної моделі соціально-економічного розвитку та існуючим 

інноваційним потенціалом й рівнем інноваційної безпеки в країні, адже сталість 

такого розвитку неможлива в умовах існування загроз або ж дефіциту 

відповідних можливостей інноваційного характеру в межах національної 

економіки.  

Отже, початково з’ясуємо сутність інноваційного потенціалу країни. 

Зазначимо, що згідно зі Законом України “Про пріоритетні напрямки інноваційної 

діяльності в Україні” інноваційний потенціал розглядають як сукупність науково-

технологічних, фінансово-економічних, виробничих, соціальних та культурно-

освітніх можливостей країни (галузі, регіону, підприємства тощо), необхідних для 

забезпечення інноваційного розвитку [274]. С. Ілляшенко під інноваційним 

потенціалом розуміє єдність і взаємодію наукового, освітнього, управлінського і 

модернізованої частки технічного потенціалу. Інноваційний потенціал він 

визначив як частину економічного потенціалу, що забезпечує розвиток науки і 

техніки та впровадження їх досягнень в економіку, забезпечуючи цим її              

зростання [286, с. 179]. 

Інноваційний потенціал, на думку О. Носової, – це сукупність наявних у 

країні інтелектуальних, технологічних, науково-виробничих ресурсів з 

відповідним їх інфраструктурним забезпеченням, які здатні продукувати нові 

знання та ефективний механізм комерціалізації останніх [219, c. 512]. Натомість 

В. Карпов розглядає інноваційний потенціал як сукупність ресурсів для 

розвитку знань про природу і суспільство та для їх матеріалізації у вигляді 

технологій, продукції, послуг, форм і методів організації та управління 

суспільним виробництвом [142, c. 8]. Д. Кокурін зазначив, що “інноваційний 

потенціал містить невикористані, приховані можливості накопичених ресурсів, 

які можуть бути приведені в дію для досягнення цілей економічних                 

суб’єктів” [161, с. 111]. 

В економічній літературі розглядають також поняття “інвестиційний 

потенціал”, при чому наявні різні підходи до його тлумачення та визначення 

співвідношення з інноваційним потенціалом. Залежно від поглядів науковців, 



 

 

79 

часто останній уважають складовою інвестиційного потенціалу, а інколи – 

навпаки, водночас окремі наукові позиції зводяться до необхідності 

досліджувати обидва поняття окремо. 

Деякі вчені розглядають інвестиційний потенціал як сукупність 

організованих у певних соціально-економічних формах ресурсів, які 

перебувають у взаємозв’язку, що можуть за певних діючих внутрішніх та 

зовнішніх чинників інвестиційного середовища бути спрямовані на досягнення 

стратегічних цілей інвестиційної діяльності підприємства [52, c. 11]. Також 

інвестиційний потенціал досліджують як сукупність накопичених у результаті 

господарської діяльності власних ресурсів, що можуть бути використані для 

інвестицій без порушення поточної роботи [319, c. 52].     

Зауважимо, що низка підходів зводиться до розгляду інвестиційного 

потенціалу як упорядкованої сукупності інвестиційних ресурсів або ж 

інвестиційних можливостей (наявних, прихованих тощо) підприємства з метою 

реалізації його інвестиційної стратегії тощо. 

Своєю чергою інвестиційний потенціал регіону В. Ткачук визначає як 

максимальні можливості регіону щодо раціонального залучення та 

використання інвестиційних ресурсів з урахуванням природно-геополітичних 

та соціально-економічних передумов здійснення інвестиційної діяльності з 

метою досягнення сталого розвитку регіону [315]. З позицій мезорівня 

економічної системи інвестиційний потенціал також тлумачать як сукупність 

інвестиційних ресурсів суб’єктів господарської діяльності, що формують 

комплексну базу відтворення господарчої і соціальної сфери життєдіяльності 

регіону на інноваційній основі з метою забезпечення стійкого економічного 

зростання [211]. 

Враховуючи зазначене, інвестиційний та інноваційний потенціал як 

поняття, з огляду на їхню специфіку, не зважаючи на тісний зв’язок та 

взаємообумовленість необхідно досліджувати окремо.  

На нашу думку, інноваційний потенціал – це сукупність фінансових, 

інституційних та інших можливостей країни, рівень реалізації яких обумовлює 
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здатність забезпечувати позитивну динаміку інноваційної діяльності та 

стимулювати її у довготерміновій перспективі з урахуванням інтенсифікації 

інноваційних процесів та зростання конкуренції в умовах фінансової глобалізації. 

У дещо вужчому розумінні інноваційний потенціал – це сукупність різних видів 

ресурсів, які потенційно впливають на здатність усіх ланок економіки держави 

виготовляти наукомістку, високотехнологічну продукцію, що відповідає 

світовим стандартам та загалом дає змогу сформувати підґрунтя для 

економічного розвитку країни.  

Ключовими складовими інноваційного потенціалу, на наш погляд, є 

ресурсна та інституційна (розглянуто детальніше у підрозділі 5.1). При цьому в 

межах інституційної складової особливе значення мають венчурний капітал та 

венчурні фонди. Зазначимо, що загалом під поняттям венчурного капіталу (від 

англ. “venture” – ризиковане підприємство) розуміють довгостроковий, 

ризиковий капітал, що інвестується в акції нових і швидкозростаючих компаній 

з метою отримання великого прибутку після реєстрації акцій цих компаній на 

фондовій біржі [254]. Також у економічній літературі часто використовують 

поняття “венчурний бізнес” – це вид бізнесу, орієнтований на практичне 

використання технічних новинок, результатів наукових досягнень, ноу-хау, 

невипробуваних на практиці [157, с. 213]. Своєю чергою в інвестиційному 

словнику венчурний фонд визначено як недиверсифікований інститут спільного 

інвестування закритого типу, який провадить винятково приватне розміщення 

цінних паперів власного випуску, активи якого більше ніж на 50 % складаються 

з корпоративних прав і цінних паперів, які не допущені до торгів на фондовій 

біржі або в торгово-інформаційній системі [135].  

Американські вчені-економісти Ж. Фенн, Н. Лайанг, С. Прауз, 

П. Джонсон [157, с. 278] – перші ідеологи венчурного капіталу, тлумачили 

венчурний капітал як фінансування акціонерного капіталу інноваційних 

підприємств малого бізнесу, які мають значний потенціал зростання на стадії їх 

створення і реалізації продукції, в сукупності з консультаційною підтримкою і 

високим ступенем залучення в процес прийняття рішень. Тобто венчурний 
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капітал є інвестиціями у венчурні, або “ризикові”, проекти освоєння нових 

технологій чи продукції. Відповідно венчурне підприємництво розглядають як 

діяльність, спрямовану на реалізацію “ризикових” проектів з метою отримання 

прибутків, що відбувається шляхом створення малої наукоємної фірми з 

наступним перетворенням її у закриту або відкриту корпорацію, яка дає змогу 

засновникам придбати великий пакет акцій [157, с. 279]. 

У свою чергу, що поняття інноваційної безпеки розглядають на мікро-, 

мезо- та макрорівнях. Зокрема, на мікрорівні вчені дають такі тлумачення 

інноваційній безпеці (табл. 1.6): 

Таблиця 1.6 

Підходи до визначення інноваційної безпеки на мікрорівні 

 Автори Визначення 

1 Л. Ваганова  [35] Інноваційна безпека підприємства – це система основних ідей інструмента-

рію та аналізу маркетингової діяльності підприємства і зовнішнього сере-

довища, формування стратегії та контролю. Основними її елементами є: 

1) підприємство, зовнішнє середовище, культура, ресурси, ринки, конкуренти; 

2) формування політики – модель, цілі, стратегії; 

3) реалізація політики – плани, бюджет, маркетингові заходи; 

4) перевірка та контроль політики – результати, процеси, передумови 

об’єктивних та суб’єктивних змін 

2 О. Кириченко  [140] Інноваційна безпека полягає в забезпеченні високого рівня безпеки сталого 

інноваційного та науково-технічного розвитку підприємства 

3 Ю.  Краснощокова  

[166] 

Інноваційна безпека – це процес забезпечення умов, за яких нівелюється 

(нейтралізується) негативний вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на 

стійкість й ефективність інноваційного процесу, що є основою незалежнос-

ті, стійкості, ефективності та конкурентоспроможності підприємства 

загалом 

4 Т. Максимова, 

О. Філімонова , 

К.  Лиштван  [189] 

Інноваційна безпека підприємства ‒ це послідовна, запланована, цілеспря-

мована, комплексна діяльність підприємства щодо зміни кожного з елемен-

тів бізнесу певного підприємства, викликаної попитом, обумовленої 

науково-технічним прогресом і спрямованої на діючу організаційну 

структуру, технологічні процеси, стиль та методи управління 

5 С. Шкарлет  [348] Інноваційна безпека підприємства передбачає стійкий розвиток, що дося-

гається за допомогою використання всіх видів ресурсів та підприємниць-

ких можливостей, за якими гарантується найефективніше їх використання 

для стабільного функціонування і динамічного науково-технічного й 

соціального розвитку, запобігання внутрішньому та зовнішньому 

негативному впливу (загрозам) 

 Джерело: узагальнено автором 

Розглянемо також підходи до визначення інноваційної безпеки на макро- 

та мезорівні. На думку О. Алесандрової, стан інноваційної безпеки 

характеризується станом розвитку науково-технічного потенціалу, його 

спроможністю на достатньому рівні генерувати позитивні зрушення в 
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економіці, які є необхідними для забезпечення та підтримки 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому та світових 

ринках, розвитку дослідного сектора, захисту економічних інтересів [2]. 

Зокрема Б. Губський вважає інноваційну безпеку важливою складовою 

економічної, оскільки саме вона окреслює основні положення стосовно 

гарантування національної безпеки держави [68, с. 2]. Натомість 

О. Гордуновський розглядає поняття інноваційної безпеки як досягнення стану 

високотехнологічного, стабільного, економічно ефективного забезпечення 

інноваціями економіки та соціальної сфери країни, а також створення умов для 

модернізації галузей виробництва, формування і реалізації політики 

стабільного соціально-економічного розвитку країни [56].  

Під інноваційною безпекою Ю. Цюпко розуміє стан розвитку науково-

технічного потенціалу, його спроможність на достатньому рівні генерувати 

позитивні зрушення в економіці, які є необхідними для забезпечення та 

підтримки конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому та 

світовому ринках [341]. Своєю чергою О. Левковець визначає інноваційну 

безпеку як забезпечення сталого процесу створення, використання та 

поширення нових знань і технологій на основі поєднання науково-

технологічного потенціалу країни та можливостей міжнародного кооперування 

і створення завдяки цьому передумов сталого функціонування та розвитку 

економічної системи [182]. При цьому інноваційна безпека передбачає 

здатність економічної системи: 1) забезпечити сталий розвиток на основі 

інноваційних перетворень; 2) функціонування за найнесприятливіших умов 

шляхом використання власних інтелектуальних та технологічних ресурсів 

(задоволення базових потреб, здатність системи до самовідтворення і 

саморозвитку); 3) генерувати, впроваджувати та сприймати інновації, 

забезпечивши критичну масу якісних перетворень в економіці [182]. 

Поряд із поняттям інноваційної безпеки значно частіше у науковій 

літературі розглядають інвестиційну безпеку, а дехто з дослідників ігнорує 

необхідність виділення власне інноваційної безпеки, розглядаючи її як складову 
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інвестиційної. Зважаючи на це, зосередимося на економічному змісті 

інвестиційної безпеки. 

Зокрема І. Барановський інвестиційну безпеку розглядає як досягнення 

певного рівня інвестицій, що дає змогу оптимально задовольняти інвестиційні 

потреби національної економіки з урахуванням ефективного використання і 

необхідності повернення інвестованих коштів та за оптимального 

співвідношення між внутрішніми і зовнішніми інвестиціями [9, с. 366]. 

Водночас деякі фахівці тлумачать інвестиційну безпеку так: “це такий рівень 

національних та іноземних інвестицій (за умови оптимального їх 

співвідношення), який здатний забезпечити довгострокову позитивну 

економічну динаміку при належному рівні фінансування науково-технічної 

сфери, створення інноваційної інфраструктури та адекватних інноваційних 

механізмів” [270, с. 2]. Також інвестиційну безпеку розуміють як рівень 

інвестування економіки, який забезпечує розширене відтворення, 

реструктуризацію та переозброєння галузей і виробництв [201, с. 14].  

Однак уважаємо, що, при дослідженні фінансового регулювання сфери 

інновацій, ключовий акцент повинен бути на аналізі власне інноваційної 

безпеки, окремо від інвестиційної. 

На нашу думку, поняття інноваційної безпеки країни потрібно розглядати 

як такий стан і динаміку інноваційної діяльності та її фінансового забезпечення, 

що формують передумови для соціально-економічного розвитку на основі 

інноваційної його моделі та підвищення рівня конкурентоспроможності. 

Відповідно наявність чи відсутність такої позитивної динаміки у веденні  

інноваційної діяльності – це і є ключовий критерій рівня інноваційної безпеки. 

Розглянемо детальніше аспект зміцнення конкурентоспроможності 

національної економіки у контексті необхідності його врахування при 

формуванні дієвої системи фінансового регулювання інноваційної діяльності в 

Україні, зважаючи на те, що зміцнення конкурентоспроможності є однією із 

цілей регулювання, в умовах нереалізації якої, вважаємо, відсутні перспективи 

забезпечення соціально-економічного розвитку як кінцевої мети регулювання. 
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Підходи до визначення національної конкурентоспроможності, або ж 

конкурентоспроможності національної економіки зводяться до такого: 

 – становище країни на зовнішніх ринках, оцінку якого дають відповідні 

соціально-економічні та інші показники; 

– макроекономічне явище обумовлене рівнем розвитку та високою 

технологічністю виробництва тощо в державі; 

 – здатність країни конкурувати з іншими державами й витримувати таку 

конкуренцію упродовж тривалих проміжків часу; 

– конкурентоспроможність підприємств та інших суб’єктів у глобальній 

економіці, без аналізу макроекономічного змісту цього поняття. 

За М. Портером, конкурентоспроможність – це обумовлений 

економічними, соціальними та політичними чинниками стан країни або 

окремого товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках [257]. 

Також конкурентоспроможність – властивість товару, послуги, суб’єкта 

ринкових відносин виступати на ринку на рівні з аналогічними товарами, 

послугами або конкуруючими суб’єктами ринкових відносин, що наявні на 

ринку [257]. Тобто, конкурентоспроможність – це здатність конкурувати 

завдяки конкурентним перевагам, що обумовлено місцем країни в системі 

світового господарства, при чому конкурентні переваги, а відтак і 

конкурентоспроможність, визначають певні чинники. 

У вітчизняній економічній літературі конкурентоспроможність економіки 

розглядають, зокрема, як складне, багатоаспектне поняття, що не має 

загальновизнаного універсального визначення і досліджують як концентроване 

вираження економічних, науково-технічних, виробничих, управлінських, 

маркетингових та інших можливостей, реалізованих у товарах і послугах, що 

успішно протистоять конкуруючим з ними закордонним товарам і послугам на 

внутрішньому і зовнішніх ринках [106]. Однак погоджуємося з думкою учених, 

що при цьому важливо враховувати наступне: окреслений аспект – це лише 

одна, найбільш “видима сторона” поняття. Інша сторона, про яку переважно у 

наукових пошуках йдеться не часто, – це переваги суспільно-економічного 
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устрою країни, політико-правової організації й системи регулювання, здатність 

держави забезпечити сталий розвиток національної економіки та гарантувати 

високий рівень життя громадянам, який не поступається світовим соціальним 

та іншим стандартам.  

Національна конкурентоспроможність, на думку Ю. Полунєєва, – це 

здатність країни досягати і підтримувати високі темпи економічного зростання, 

що виражаються в постійному прирості рівня ВВП на душу населення [253]. 

Зокрема, М. Синюченко стверджує, що “конкурентоспроможність – це 

спроможність країни створювати правові, інфраструктурні, наукові, фінансові і 

у цілому весь спектр інституційних умов, які дають змогу економіці 

розвиватися динамічно, використовуючи інноваційні технології на всіх рівнях і 

на цьому фундаменті створювати умови для збільшення добробуту громадян 

країни та підвищенні соціально-економічної результативності, яка виявляється 

у високому суспільному ефекті. Тобто конкурентоспроможність країни – це її 

здатність забезпечити стале економічне зростання та високу соціальну 

спрямованість національної економіки” [302].  

Також національна конкурентоспроможність – це можливість країни в 

умовах вільних і прозорих ринкових відносин виробляти товари і послуги, що 

відповідають вимогам міжнародних ринків, і одночасно підтримувати й 

підвищувати протягом тривалого часу реальні доходи населення [61, с. 54]. За 

Я. Жалілом, конкурентоспроможність національної економіки – це обумовлене 

економічними, соціальними і політичними чинниками стійке становище країни 

на внутрішньому і зовнішньому ринках, здатність країни виробляти товари і 

послуги, що відповідають економіці України в умовах глобалізації [162, с. 13]. 

Аналогічно національну конкурентоспроможність розглядають як здатність 

країни виробляти, розподіляти товари і послуги в міжнародній економіці в 

конкурентній боротьбі з товарами і послугами, виготовленими іншими 

країнами, водночас підвищуючи рівень добробуту громадян [385].  

Окремі підходи до тлумачення конкурентоспроможності подано у 

додатку В. 
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Проаналізуємо чинники конкурентоспроможності національної економіки.  

Скажімо, М. Портер визначив такі чинники, що впливають на 

конкурентні переваги країн: 

– факторні умови, необхідні для успішної конкуренції в певній галузі, 

зокрема, кваліфіковані людські ресурси, інфраструктура; 

– попит на внутрішньому ринку на продукцію, яку пропонує певна галузь; 

– наявність у країні суміжних та підтримуючих галузей, 

конкурентоспроможних на міжнародному ринку;  

– умови в країні для створення і діяльності фірм, а також специфіка 

конкуренції на внутрішньому ринку [257]. 

Вітчизяні фахівці розглядають макроекономічні чинники конкуренто-

спроможності в межах таких груп [191, с. 529]: 

– природні ресурси, виробничий, технологічний і людський потенціал, при 

цьому важливими є обсяги цих ресурсів і їх якість; 

– динаміка реального валютного курсу національної грошової одиниці, 

підвищення якого негативно позначається на цільовій конкурентоспроможності 

певних галузей виробництв; 

– зовнішньоторговельні обмеження, зокрема митні та квотні бар’єри, такі 

як імпортні мита, є чинниками впливу на внутрішні ціни іноземних товарів, їх 

введення доцільне також у галузях, де можливе імпортозаміщення; 

– фінансування наукових досліджень відбувається із державних, 

недержавних та зовнішніх джерел, а обсяги фінансування залежать від 

доступності ресурсів, ефективності управління ресурсами, а також від стимулів 

для інноваційного розвитку. 

Також цілком логічно наголошують, що в умовах сьогодення 

актуальності набувають інституціональні чинники конкурентоспроможності:  

– адміністративне середовище ведення бізнесу; 

– дієвість прав власності на винаходи, відкриття та інші продукти 

інтелектуальної діяльності; 
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– ефективна конкуренція при створенні з боку держави селективних 

стимулів для інноваційного підприємництва; 

– відсутність обмежень на трансфер технологій та інтелектуального капіталу; 

– ефективність у розпорядженні громадськими ресурсами в громадському 

секторі економіки [191, с. 529-530]. 

Однак сформульовані чинники конкурентоспроможності національних 

економік, як і підходи до її тлумачення, в умовах сьогодення, на наш погляд, 

достатньо динамічно змінюються. Перехід до шостого технологічного укладу 

обумовлює невластиву раніше еволюцію у чинниках, з-поміж яких ключову 

роль відіграють інноваційні. Успіхи держави у міжнародній конкурентній 

боротьбі визначають не лише ресурсні можливості, а значною мірою стан 

освіти, науки й техніки та інтеграції на цій основі факторів виробництва, 

інформації та інтелекту як ресурсів. Тому саме інтелектуальний прогрес і 

побудова інноваційної моделі соціально-економічного розвитку є основою 

гарантування успіхів у сучасному глобалізованому світі, а сталість такого 

розвитку створює підґрунтя для добробуту нації у довгостроковій перспективі. 

У зв’язку із зазначеним вище, доцільно акцентувати на підходах учених до 

впливу інноваційності на конкурентоспроможність економіки  (рис. 1.7).  

Водночас, на наше переконання, мають методологічні недоліки спроби 

тлумачення національної конкурентоспроможності, визначення її чинників 

тощо у спосіб ототожнення з конкурентоспроможністю суб’єктів 

господарювання. Варто зазначити, що власне національна 

конкурентоспроможність є всеохоплюючим та базовим поняттям з погляду 

вироблення стратегії розвитку країни. Національна конкурентоспроможність 

визначається наявністю в країни економічного та, що головне, наукового й 

технічного потенціалу, конкурентоспроможних галузей тощо. Це обумовлює 

необхідність теоретико-методологічного осмислення розглядуваного поняття 

на основі концептуального його розуміння з огляду на  реалізацію на основі 

формування сприятливих соціально-економічних, організаційно-правових умов 

у країні, в тому числі в частині фінансового регулювання інноваційних 
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процесів, як “стержневих” для зміцнення конкурентоспроможності в межах 

національної економічної системи, зокрема в Україні. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Вплив інноваційності на формування конкурентоспроможності 

економіки 

Джерело: побудовано на основі : [20, с. 168] 
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Отже, саме дієвість та ефективне функціонування національної 

інноваційної системи, як результат у тому числі фінансового регулювання 

інноваційних процесів, може дати змогу підвищити конкурентоспроможність 

економіки та забезпечити реалізацію конкурентних переваг країни й посилити її 

позиції у глобальній економіці у “змаганнях” за світові фінансові потоки й 

ринки збуту товарів.  

Окрім того, важливим аспектом є те, що зміцнення 

конкурентоспроможної економіки передбачає формування загалом 

конкурентоспроможного суспільства, яке має незаперечні переваги в різних 

сферах, що передбачає необхідність врахування ролі так званих неформальних 

інститутів регулювання (досліджені у наступному розділі), у тому числі у 

процесі регулюючого впливу на національну інноваційну систему й 

конкурентоспроможність у підсумку. 

Отже, окреслені теоретичні засади фінансового регулювання інноваційної 

діяльності дають змогу сформувати цілісне розуміння економічного змісту 

регулювання та особливостей застосування його інструментів у сфері 

інноваційної діяльності у контексті підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки. Усе це в комплексі є основою для обґрунтування 

практичних рекомендацій зі стимулювання інноваційної активності з 

урахуванням сучасних тенденцій економічного розвитку в Україні та світі. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Проведене дослідження підходів до тлумачення сутності інноваційного 

розвитку дало підстави стверджувати про надмірну узагальненість та достатню 

умовність у визначенні його економічного змісту, відтак коректнішим є 

застосовання понять “економічний розвиток” та “інноваційна модель” такого 

розвитку, відповідно  дослідження інноваційної діяльності доречніше проводити з 

позицій її ролі у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни. Доведено, 

що позитивна динаміка інноваційної сфери, збільшення обсягів виробництва 
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наукомісткої продукції й реалізація інтелектуального потенціалу населення є 

основою соціально-економічного розвитку та підвищення якості життя 

громадян, а також головним чинником довгострокового зростання. 

Систематизовано підходи до тлумачення “фінансового регулювання”, 

розкрито його функції, складові та інструменти. З’ясовано, що в економічній 

літературі застосовуються такі два основні підходи до визначення його 

економічного змісту: фінансове регулювання як складова фінансового механізму; 

фінансове регулювання як елемент державного регулювання. Дослідження 

фінансового регулювання з позицій державного регулювання дає змогу 

стверджувати, що фінансове регулювання охоплює частково і фінансове 

забезпечення (в частині державного фінансування, або й приватного, яке 

залучається в результаті застосування державою інструментів регулювання). 

Запропоновано тлумачити сутність фінансового регулювання як узгодженого 

комплексного законодавчо регламентованого застосування відповідних 

інструментів з метою впливу державних інститутів на певний об’єкт, 

спрямованого на досягнення визначених соціально-економічних результатів. 

Доведено необхідність розгляду економічного змісту поняття “фінансове 

регулювання” у контексті впливу на інноваційну діяльність з урахуванням 

наступного: положень теорії управління, в якій регулювання є функцією 

управління; тлумачення його, передусім, як елемента державного регулювання, а 

вже потім фінансового механізму; виділення ключових складових (бюджетного і 

податкового регулювання); широкого трактування – з позицій забезпечення 

соціально-економічного розвитку країни.  

Обгрунтовано  поняття “фінансове регулювання інноваційної діяльності” 

як узгоджене комплексне законодавчо регламентоване застосування 

бюджетних та податкових інструментів з метою впливу державних інститутів 

на функціонування національної інноваційної системи, зумовлене інноваційним 

потенціалом і рівнем інноваційної безпеки в країні, спрямоване на зміцнення 

конкурентоспроможності та утвердження інноваційної моделі соціально-

економічного розвитку. На цій основі розглянуто інструменти фінансового 
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регулювання інноваційної діяльності (бюджетні інвестиції, бюджетні кредити, 

державні гарантії, державні субсидії, податкові пільги), як системи, ключовими 

складовими якої є бюджетне та податкове регулювання. При цьому враховано, 

що за своєю економічною сутністю бюджетні інструменти є прямою формою 

підтримки (стимулювання), а податкові – непрямою, оскільки механізм їхнього 

надання пов’язаний не із безпосереднім фінансуванням, а є опосередкованим 

(надання пільг тощо).  

Розроблено теоретичну парадигму фінансового регулювання інноваційної 

діяльності, теоретико-фундаментальним підгрунтям якої є положення теорій 

фінансів, управління, державного регулювання, інноваційної діяльності, 

інституціоналізму та концепції національної інноваційної системи. Парадигма 

передбачає розгляд фінансового регулювання інноваційної діяльності як 

системи, що включає системоутвоюючі складові (бюджетне та податкове 

регулювання), синергія яких спрямована на досягнення максимального ефекту 

від впливу інструментів фінансового регулювання на інноваційну діяльність. 

 Сформульовано концептуальні основи системи фінансового регулювання 

інноваційної діяльності в умовах зміцнення конкурентоспроможності 

національної економіки. Аргументовано, що у широкому контексті об’єктом 

регулюючого впливу можна вважати інноваційну діяльність, яка реалізується в 

межах національної інноваційної системи, або ж загалом національну інноваційну 

систему. Теоретичною основою для цього є положення теорії управління, яка 

ґрунтується на виокремленні керуючої та керованої систем, а також дослідження 

фінансового регулювання з позицій державного регулювання, кінцевою метою 

якого є забезпечення соціально-економічного розвитку країни, відтак можна 

вважати, що система фінансового регулювання є керуючою стосовно національної 

інноваційної системи.   

Удосконалено структурно-функціональну схему системи фінансового 

регулювання інноваційної діяльності, яка передбачає виокремлення формальних 

інститутів (нормативно-правова база щодо регулювання інноваційної діяльності 

й державні інститути регулювання). При цьому виділено функції фінансового 
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регулювання: перерозподільча, регламентуюча, стимулююча, соціальна, 

контролююча. 

Аргументовано, що важливим аспектом є обумовленість фінансового 

регулювання існуючим інноваційним потенціалом та рівнем інноваційної 

безпеки в країні, а з іншого боку – вплив системи фінансового регулювання 

інноваційної діяльності на формування потенціалу та гарантування безпеки. 

Водночас, існує беззаперечний взаємообумовлений зв’язок між побудовою 

інноваційної моделі соціально-економічного розвитку та існуючим 

інноваційним потенціалом й рівнем інноваційної безпеки в країні, адже сталість 

такого розвитку неможлива в умовах існування загроз або ж дефіциту 

відповідних можливостей інноваційного характеру в межах національної 

економіки.  

Запропоновано тлумачення сутності поняття “інноваційна безпека 

країни” як такий стан і динаміка інноваційної діяльності та її фінансового 

забезпечення, що формують передумови для соціально-економічного розвитку 

на основі інноваційної його моделі та підвищення рівня 

конкурентоспроможності. 

Розвинуто теоретичні положення щодо тлумачення інноваційного 

потенціалу як сукупності фінансових, інституційних та інших можливостей 

країни, рівень реалізації яких обумовлює здатність забезпечувати позитивну 

динаміку інноваційної діяльності та стимулювати її у довготерміновій перспективі 

з урахуванням інтенсифікації інноваційних процесів та зростання конкуренції в 

умовах фінансової глобалізації. У дещо вужчому розумінні інноваційний 

потенціал – це сукупність різних видів ресурсів, що потенційно впливають на 

здатність усіх ланок економіки держави виготовляти наукомістку, 

високотехнологічну продукцію, яка відповідає світовим стандартам, що дає 

змогу сформувати підґрунтя для економічного розвитку країни. 

 Одержані у першому розділі результати опубліковано у наукових працях 

автора : [97; 75; 85; 87; 178; 338]. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Інституційні основи та принципи фінансового регулювання 

інноваційної діяльності  

 

Дослідження системи фінансового регулювання інноваційної діяльності 

передбачає необхідність розгляду методологічних засад організації її 

функціонування у сучасних умовах. При цьому фінансове регулювання, як 

взаємоузгоджений та комплексний вплив на національну інноваційну систему 

відповідно до розглянутого концептуального його тлумачення, має відбуватися 

з урахуванням певних принципів й інституційних основ, що є підґрунтям 

забезпечення ефективного функціонування системи загалом. 

Враховуючи те, що фінансове регулювання розглядаємо з позицій 

державного регулювання, доцільно зауважити, що напрями останнього 

безпосередньо визначено у законодавстві. Державне регулювання у сфері 

інноваційної діяльності в Україні здійснюється шляхом [269]:  

– визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;  

– формування і реалізації державних, галузевих, регіональних і місцевих 

інноваційних програм; 

– створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для 

підтримки і стимулювання інноваційної діяльності; 

– захисту прав та інтересів суб’єктів інноваційної діяльності; 

– фінансової підтримки виконання інноваційних проектів; 

– стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ, 

що кредитують виконання інноваційних проектів; 

– встановлення пільгового оподаткування суб’єктів інноваційної діяльності; 

– підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної 

інфраструктури. 
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Водночас чинна нормативно-правова база містить поняття державної 

інноваційної політики, метою якої є створення соціально-економічних, 

організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й 

використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення 

впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів 

конкурентоспроможної продукції [269].  

Відтак інструменти фінансового регулювання по суті розглядають у 

межах реалізації державної інноваційної політики, основними принципами якої 

визначено [269]:  

– орієнтацію на інноваційний шлях розвитку економіки України;  

– визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;  

– формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності;  

– створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного 

науково-технічного та інноваційного потенціалу;  

– забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної 

сфери для розвитку інноваційної діяльності;  

– ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній 

діяльності, підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері;  

– вживання заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної 

кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на 

внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок;  

– фінансова підтримка, ведення сприятливої кредитної, податкової і митної 

політики у сфері інноваційної діяльності;  

– сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури;  

– інформаційне забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності.  

Своєю чергою у Господарському кодексі України вiд 16.01.2003 року 

зазначено, що “інвестиційна політика спрямована на створення суб’єктам 

господарювання необхідних умов для залучення і концентрації коштів на 

потреби розширеного відтворення основних засобів виробництва, переважно 
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у галузях, розвиток яких визначено як пріоритети структурно-галузевої 

політики, а також забезпечення ефективного і відповідального використання  

цих коштів та здійснення контролю за ними” [57].  

Якщо вивчати функціонування інститутів регулювання у сфері 

інновацій, то, скажімо, одним із напрямів діяльності Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі є реалізація інвестиційно-інноваційної 

політики, тобто розглянуті поняття об’єднано. Попри це, опираючись на 

сформульовані у першому розділі наукові положення, вважаємо за доцільне 

розглядати інноваційну діяльність й проблеми методології організації її 

фінансового регулювання окремо від інвестиційної. 

Аналіз організації функціонування органів регулювання інноваційної 

діяльності, деталі якого відображено нижче, дає змогу стверджувати про 

відсутність системності як на рівні формування нормативно-правової бази, так і 

діяльності безпосередньо інститутів регулювання, зокрема в частині 

використання відповідних інструментів. Тому методологічні підходи до 

формування системи фінансового регулювання інноваційних процесів в Україні 

потребують удосконалення. 

Перш за все, необхідно розробити принципи фінансового регулювання 

інноваційної діяльності в Україні, а вже на їх основі повинні формуватися 

інституційні засади його реалізації, зокрема має розроблятися нормативно-

правова база, а також організовуватися діяльність інститутів регулювання. При 

цьому під принципами розуміємо норми і правила, які мають бути в основі 

фінансового регулювання у розглядуваній сфері. 

Відтак, враховуючи сформульовані у попередньому розділі теоретичні 

засади, вважаємо, що фінансове регулювання інноваційної діяльності в Україні 

має відбуватися на основі таких принципів: 

– наукової обґрунтованості – передбачає врахування об’єктивних 

економічних законів, соціально-економічних та політичних особливостей; 

– нормативно-правової врегульованості, який полягає у регламентації 

порядку застосування інструментів фінансового регулювання, чіткості 
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відповідних процедур, що потребує сформованості законодавчої бази та її 

перманентного удосконалення з урахуванням вимог часу; 

– комплексності – фінансове регулювання має реалізовуватися шляхом 

комплексного застосування інструментів бюджетного та податкового 

регулювання з метою досягнення максимальної ефективності впливу на 

інноваційні процеси; 

– стратегічної орієнтації – діяльність держави з фінансового регулювання 

інноваційної активності повинна реалізовуватися відповідно до національної 

стратегії соціально-економічного розвитку країни з урахуванням аспектів 

забезпечення сталості останнього на основі інноваційної моделі;  

– інституційного характеру регулювання – його здійснення з урахуванням 

ключової ролі певних інститутів, зокрема органів державної влади й управління; 

– пріоритетності – у процесі фінансового регулювання мають бути чіткі 

акценти на ті чи інші аспекти інноваційної діяльності відповідно до потреб 

суспільства та поточних вимог ділового життя в країні;  

– узгодженості й гнучкості – інструменти регулювання можуть бути 

ефективними лише за умов кореляції їх застосування із економічними 

процесами в державі й наявності гнучкого механізму дії; 

– результативності – прийняття рішення про застосування інструментів 

фінансового регулювання повинно ухвалюватись на основі аналізу  очікуваних 

результатів із відповідними висновками щодо їх використання; 

– доцільності – потенціал фінансового регулювання має бути задіяний 

лише у випадку необхідності у цьому з метою, зокрема, обмеження негативного 

впливу на конкурентні відносини в межах економіки; 

– захисту національних інтересів – передбачає врахування аспектів 

інноваційної безпеки держави у глобалізованому економічному просторі під 

час вибору тих чи інших інструментів регулювання. Також у процесі 

фінансового регулювання потрібно зважати на особливості функціонування 

національної інноваційної системи в країні, існуючу інноваційну культуру, 

традиції, особливості інноваційного мислення. 
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Водночас необхідність поглибленого аналізу інституційних основ 

фінансового регулювання інноваційної діяльності зумовлена формуванням у 

межах економічних систем кожної країни самобутньої національної 

інноваційної системи. Враховуючи специфіку власне національного аспекту, 

доцільно розглядати не лише вплив на інноваційні процеси нормативної бази, 

законодавства, системи права, але й національних звичаїв, традицій, 

інноваційної культури, історичного досвіду у сфері реалізації інновацій тощо.  

Зазначимо, що поняття “інституціоналізм” (англ. institutionalism від лат. 

institutio – звичай, напрям, вказівка) використав У. Гамільтон для позначення 

системи поглядів на суспільство й економіку, в основі якої лежить “інститут” 

[310, с. 8]. Поняття “інститут” є основою інституціональної концепції, однак 

учені-економісти запозичили його з соціальних наук.  

Загалом погляди на теорію інституціоналізму є достатньо неоднозначними 

й суперечливими. По суті перші ґрунтовні положення цієї теорії було 

викладено у праці Т. Веблена “Теорія дозвільного класу: економічне 

дослідження інституцій” у 1899 році, в якій наведено таку дефініцію: 

“Інститути – це, по суті, поширений спосіб мислення, який стосується окремих 

відносин поміж суспільством і особистістю, а також окремих функцій, які вони 

виконують; звичний спосіб мислення людей, який має тривати невизначено 

довго; і система життя суспільства, яка […] може з психологічного боку бути 

охарактеризована у загальних рисах як превалююча духовна позиція або 

поширене уявлення про спосіб життя в суспільстві” [46, с. 201-202]. При цьому 

науковець стверджував, що за своєю природою інститути є консервативними 

утвореннями, чинниками соціальної психологічної інертності, однак зміна 

способу мислення як рушійної сили інституціональних перетворень може бути 

спричинена еволюцією самих інститутів [46, с. 201-202]. Тобто, соціальні 

інститути є не лише результатом процесу відбору та пристосування, а й 

формою існування суспільства, будучи водночас результатом минулих 

процесів, відтак не відображають стан сучасної політичної системи. 
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Також Дж. Гелбрейт та У. Мітчел вважали, що трансформації, зокрема 

економічної сфери, пов’язані із розвитком технологічних структур [363, 370]. А 

згідно з положеннями нормативної інституціональної теорії Дж. Марча та 

Дж. Олсена інститути є результатом завжди соціальних конструкцій, а 

інституціональні зміни засновані на нормах і цінностях у суспільстві. При 

цьому еволюційні зміни інститутів відбуваються шляхом поступової 

модернізації організаційної структури [367]. Тобто, на думку вчених, інститути, 

хоча й обумовлюються системою правил, не є повністю статичними і не 

можуть бути зміненими довільно. 

Новий інституціоналізм започаткував Д. Норт, який тлумачив інститути 

так: “це правила, механізми, що забезпечують їх виконання, і норми поведінки, 

які структурують взаємодії, що повторюються, між людьми” [223, с. 73]. У 

ґрунтовній праці “Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки” 

у 1990 році вчений трактував інститути як “правила гри в суспільстві [...] будь-

які види обмежень, придумані для спрямування людської взаємодії”, 

акцентуючи, що вони “зменшують невизначеність за допомогою 

структурування повсякденного життя...” [224, с. 11-12]. Зокрема, Д. Норт 

вважав, що надто різкі зміни є неможливими, адже існують такі інститути, як 

звичаї, традиції у кожній державі, вплинути на які значно важче, тобто 

науковець розглядав також інститути, які за своєю суттю є неформальними. 

У контексті нового інституціоналізму розвивалися підходи, згідно з 

якими одними із основних інститутів розглядали законодавче регулювання. 

Тобто інститути є не спонтанно сформованими системами з певною формою 

інституціональної організації, а результатом прийняття правових актів. 

Представники соціологічного інституціоналізму (Ф. Селзнік, Р. Фрідленд, 

Б. Пітерс) проводячи аналіз соціальних перетворень використовували якісні 

критерії, зокрема продуктивності, підвищення конкурентоспроможності та інші 

[386]. Характерною особливістю теорій неоінституціоналізму є розгляд 

організацій та інститутів, як таких, оформлення і функціонування яких значною 

мірою залежить від інституціонального середовища, відтак інституціональні 
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зміни відбуваються як результат взаємодії середовища й інститутів [378]. Під 

інститутами, при цьому розуміють у тому числі органи державної влади й 

законодавсто в певній країні, тобто формальні інститути. 

У вітчизняній науці інститутом вважають закріплену (формально або 

неформально) окрему норму, а також сукупність таких норм у певному секторі 

організації чи установі (“фінансові інститути”, “інститути державного 

управління”) [112, с. 16]. Вітчизняні учені перевагою інституціональної 

концепції називають те, що економічні процеси пояснюються не тільки 

економічними, але і соціально-політичними, правовими, соціально-

психологічними, етичними умовами життя, а також звичаями, традиціями і 

звичками, що існують як у житті окремої людини, так і суспільства загалом [69, 

с. 192]. Також деякі дослідники стверджують про сукупність різнорівневих 

інститутів, що розглядається як інституційна матриця формальних правил і 

неформальних обмежень [193, с. 26]. Інші переконують, що інституціональне 

середовище потрібно вивчати в контексті систем відносин “економіка–

політика”, “економіка–право”, “економіка–мораль”, “економіка–ідеологія”, 

“економіка–культура”, оскільки у кожній із перелічених систем відносин 

функціонують власні інструменти, при чому як формальні, так і неформальні, 

що на загал і формують інституціональне середовище конкретного соціуму 

[168]. На переконання З. Варналія інституційно-правові зміни – це зміни у 

законодавстві, потрібні для створення нормативно-правових умов, що 

сприятимуть розвитку національної інноваційної системи [41, с. 261]. 

Зауважимо, що як неформальні інститути, вплив яких на ефективність 

регулювання інноваційних процесів є суттєвим, іноземні вчені також 

розглядають [222]: 

– престижність інноваційної діяльності; 

– рівень суспільного сприйняття  можливості прийняття інноваційних 

ризиків господарським суб’єктом та, відповідно, схильність до ризику 

господарських суб’єктів; 

– віддаленість влади, у тому числі, пов’язана з вже існуючою репутацією; 
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– ставлення до національних інновацій порівняно з інноваціями з-за 

кордону; 

– наявність у підприємців глибокого розуміння специфіки організації 

інновацій, етапів та послідовності їх розвитку; 

– можливості поширення інформації стосовно винаходів від винахідників 

до підприємців; 

– так званні “м’які знання й уміння”, неявні та ті знання, що важко 

піддаються чіткому визначенню, накопичений досвід. 

Відтак, інституційні основи фінансового регулювання інноваційної 

діяльності становлять формальні та неформальні інститути. Однак вважаємо за 

доцільне, розглянути при цьому характер впливу й особливості безпосередньої 

дії цих інститутів у процесі фінансового регулювання. 

На наш погляд, формальні інститути є безпосередньою складовою 

системи фінансового регулювання інноваційних процесів, що й передбачає 

запропоноване у першому розділі її концептуальне тлумачення. Це 

обґрунтовується тим, що нормативно-правова база та безпосередньо інститути 

регулювання є основою регулюючого впливу на національну інноваційну 

систему. Адже використання інструментів фінансового регулювання 

відбувається строго відповідно до передбачених законодавством правил та 

процедур, визначеного порядку їх застосування. Своєю чергою інститути 

регулювання (конкретні органи влади й управління), дотримуючись положень 

чинного законодавства та в межах покладених на них завдань і функцій, 

реалізують регулюючий вплив, використовуючи відповідні інструменти 

фінансового регулювання у своїй роботі.  

Отже, як формальні інститути фінансового регулювання інноваційної 

діяльності в Україні розглядатимемо: 

– законодавство України та нормативно-правову базу в цілому у цій сфері; 

– інститути регулювання, тобто органи державної влади й управління, які 

тією чи іншою мірою впливають на інноваційні процеси та їхнє фінансове 

регулювання. 
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При цьому необхідно зважати на те, що діюче законодавство України у 

сфері інноваційної діяльності ґрунтується на Конституції України і складається 

зі законів України “Про інноваційну діяльність”, “Про інвестиційну діяльність”, 

“Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про наукову і науково-технічну 

експертизу”, Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних 

парків”, “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері, на 

додатковому розгляді яких не зупинятимемося, оскільки ті чи інші аспекти 

відповідних документів проаналізовано у різних частинах дослідження.   

Зауважимо, що законодавство та нормативно-правова база загалом як 

складова формальних інститутів фінансового регулювання інноваційної 

діяльності упродовж останніх двох десятиліть динамічно змінювалися. 

Ключовою проблемою нормативно-правових актів було те, що кожен із них 

визначав діяльність певної частини учасників інноваційного процесу, при 

цьому не було належної узгодженості й збалансованості (у підрозділі 2.3 ці 

проблеми розглянуто детальніше). 

Інститутами регулювання інноваційної діяльності в Україні є органи 

державної влади й управління різних рівнів, зокрема: 

– Міністерство освіти і науки України (центральний орган з 2014 року); 

– Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; 

– Міністерство фінансів України; 

– Міністерство інфраструктури України; 

– Державна служба інтелектуальної власності України; 

– Комісія з організації діяльності технологічних парків та інноваційних 

структур інших типів; 

– Офіс підтримки і супроводу інвестицій (утворений у 2016 році) та інші.   

Конкретні аспекти функціонування зазначених органів проаналізовано у 

межах обґрунтування методологічних підходів до формування сучасної 

системи фінансового регулювання інноваційної діяльності в підрозділі 2.3. 
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Тому детальніше зупинимося на інституційних основах фінансового 

регулювання у частині впливу неформальних інститутів. 

Неформальними інститутами фінансового регулювання інноваційних 

процесів в Україні є: 

– національна самовизначеність й підтримка інновацій як основи розвитку; 

– інноваційна культура, психологія, інноваційне мислення; 

– історичний досвід, традиції організації інноваційної діяльності; 

– проінформованість суспільства та рівень його інтегрованості у 

використання інновацій, як певних товарів і послуг тощо.  

Рівень національної самовизначеності впливає на підтримку інноваційних 

процесів, зокрема інновацій, які реалізують зусиллями вітчизняних науковців 

та загалом у межах національної держави.  

Інноваційна культура є достатньо складним за своєю сутністю поняттям й 

доволі суб’єктивним, однак важливим у контексті розглядуваних проблем. 

Свідченням цього є і той факт, що у структурі Міністерства освіти і науки, як 

центрального органу у сфері регулювання інновацій, функціонує Департамент 

інновацій та трансферу технологій, з-поміж завдань якого – організація 

проведення публічних заходів з популяризації інноваційної діяльності та 

розвитку інноваційної культури в суспільстві. 

Інноваційна культура як система цінностей, норм, знань і навичок, 

мотивів інноваційної діяльності поєднує інноваційне підприємництво і 

культуру в єдине ціле, виступає підвалинами інноваційного мислення, а 

оскільки мотивація до інноваційної діяльності в умовах ринкової економічної 

системи ґрунтується на певних судженнях про економічну доцільність 

інновацій, визначенні мети, оцінюванні майбутніх результатів, обранні засобів, 

інноваційна культура постає важливим чинником творчої, суспільно корисної 

спрямованості інноваційного мислення, котре як одна з форм 

підприємницького мислення орієнтоване передусім на комерційно ефективне 

впровадження  нововведень [160, с. 61].  
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Зауважимо, що у кожен конкретний період інноваційна культура є 

результатом накопиченого історичного досвіду, сформованих традицій 

використання різних інструментів для фінансового регулювання інноваційної 

діяльності та взагалі впливу на функціонування національної інноваційної 

системи. Інноваційна культура й психологія не є консервативними, вони 

перманентно трансформуються, однак не у коротко- чи середньостроковому 

періоді, водночас еволюціонує й інноваційне мислення, що потрібно 

враховувати у процесі регулювання й вибору відповідних інструментів.  

Своєю чергою активність користування населенням результатами 

новітніх розробок й поширення про них інформації формує певне ставлення у 

суспільстві до інновацій, визначаючи таким способом політику держави й 

розвиток системи регулювання в Україні зокрема.  

Неформальні інститути, на відміну від формальних, вважаємо, не є 

частиною системи фінансового регулювання, однак, також формують 

інституційні основи його здійснення. Роль неформальних інститутів доцільно 

розглядати саме у контексті інституційних основ фінансового регулювання, а 

не у складі безпосередньо системи фінансового регулювання, як у випадку із 

формальними, зважаючи на те, що: 

– формування неформальних інститутів відбувається упродовж тривалого 

часу, а їхні основи закладаються по суті історично; 

– суб’єктивний характер та складність оцінювання впливу;  

– неможливість досягнення результату у коротко- чи середньостроковому 

періоді, на відміну від формальних.  

При цьому, якщо формальні інститути прямо впливають на інноваційну 

діяльність, то між функціонуванням національної інноваційної системи й дією 

неформальних інститутів є більш взаємообумовлена взаємодія (розглянуто 

детальніше у підрозділі 2.2.). Це пояснюється тим, що, якщо вплив органів 

державного регулювання й необхідність дотримання законодавства є 

імперативними, то, скажімо інноваційна культура та інші чинники впливають 
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на інноваційні процеси, а з іншого погляду, ці процеси визначають особливості 

інноваційної культури тощо. 

Водночас в Україні доцільно брати до уваги й аспект того, що формальні 

й неформальні інститути у кожному суспільстві мають специфічний характер 

взаємодії, однак зв’язок між ними у будь-якому випадку є тісним.  

Також, на нашу думку, враховуючи зазначене під час організації 

функціонування системи фінансового регулювання з метою забезпечення 

максимального ефекту від її впливу на національну інноваційну систему, не 

можна абстрагуватися від ролі неформальних інститутів. Не дивлячись на 

складність оцінювання впливу неформальних інститутів порівняно із 

формальними, що є частиною системи фінансового регулювання, на ефект від 

такого впливу необхідно зважати. Зокрема, аналізуючи ймовірні результати від 

застосування певних інструментів доцільно прогнозувати їхній плив на 

неформальні інститути, а також зворотній контекст – як неформальні інститути 

впливатимуть на результативність використання інструментів регулювання. 

Відтак формування інноваційної моделі соціально-економічного розвитку 

в Україні, на наш погляд, має бути спрямоване на досягнення сталості у всіх 

аспектах такого розвитку, зокрема економічній, соціальній і культурній сферах. 

Національна ідентичність у цьому контексті створює фундаментальну 

конкурентну перевагу країни у глобальних конкурентних змаганнях, ключовим 

чинником успіху в яких власне є інноваційність.  

Тому врахування впливу неформальних інститутів в умовах формування 

модерного суспільства в Україні зумовлює необхідність створити дієву систему 

фінансового регулювання на основі накопичених історичних здобутків і 

сформованих традицій у цій сфері.  

Зважаючи на необхідність розвитку положень щодо інституційної 

модернізації системи фінансового регулювання інноваційної діяльності, 

безпосередньо наукові підходи до удосконалення інституційних основ 

регулювання в Україні в частині інтенсифікації використання регулюючого 

потенціалу неформальних інститутів, вважаємо, повинні передбачати: 
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– інтеграцію регіонів та їхнього інноваційного потенціалу у єдину 

інноваційну систему з національною самобутністю й чіткою визначеністю 

пріоритетів розвитку; 

– формування суспільної думки щодо безальтернативності побудови в 

Україні інноваційної моделі соціально-економічного розвитку, позитивного 

іміджу інновацій у громадян;  

– проведення заходів з популяризації наукової та винахідницької діяльності 

серед молодих учених тощо, виховання у молоді творчого мислення та 

стимулювання до інновацій; 

– сприяння поширенню інформації у суспільстві щодо використання 

інновацій, появи найсучасніших розробок, які можуть полегшити побут тощо;  

– удосконалення нормативно-правової бази у напрямі регламентації 

механізмів впливу на неформальні інститути; 

– вивчення іноземного досвіду з проблем дослідження впливу інноваційної 

культури, інноваційного мислення громадян на результативність регулювання 

інноваційної діяльності в країні; 

– використання особливостей національної культури, психології й 

традицій, шляхом їхньої трансформації в конкурентні переваги України у 

процесі євроінтеграції. 

Отже, формування інституційних основ фінансового регулювання 

інноваційної діяльності в Україні повинно відбуватися на підставі гармонізації 

використання формальних та неформальних інститутів. У процесі побудови 

системи фінансового регулювання важливо одночасно формувати відповідну їй 

інноваційну культуру та мислення у суспільстві, оскільки ефективне 

функціонування системи в частині дії формальних інститутів тісно корелюється 

із впливом неформальних. Тому розгляд методологічних засад фінансового 

регулювання у такому контексті та з урахуванням окреслених вище принципів 

дасть змогу сформувати підґрунтя для вироблення комплексної стратегії 

фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні. 
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2.2. Структурно-функціональний аналіз національної інноваційної 

системи 

 

Обгрунтованість методологічних підходів до застосування інструментів 

фінансового регулювання передбачає чітке розуміння національної 

інноваційної системи як об’єкта такого регулювання. У цьому контексті 

важливим, на наш погляд, є дослідження засад функціонування цієї системи, в 

межах якої реалізується інноваційна діяльність та яка відображає національну 

ідентичність і є результатом впливу чинників інноваційної культури та інших 

складових інституційного характеру. 

Формування національної інноваційної системи є передумовою 

забезпечення довгострокового зростання економіки, реалізації інноваційного 

потенціалу та побудови інноваційної моделі розвитку країни.  

Ідею побудови власне національних інноваційних систем для активізації 

інноваційних процесів у розвинутих державах почали активно обговорювати та 

поступово реалізовувати ще у 50–60-х роках ХХ століття. Це було пов’язано із 

її необхідністю як інституціональної основи забезпечення інноваційного 

розвитку економіки. Також обґрунтовували важливість її ролі у формуванні 

передумов і ресурсів для трансформації нових знань у інновації з метою їх 

комерціалізації та зрештою одержання економічного чи соціального ефекту. 

Варто відзначити, що в 50-ті роки ХХ століття в економічній думці переважала 

лінійна модель інновацій, згідно з якою науково-дослідні і дослідно-

конструкторські розробки вважали по суті єдиною ключовою основою 

інноваційної активності у державі. Однак у 60-х роках ХХ століття ці погляди 

еволюціонували, в результаті чого вчені дійшли висновку, що поширення 

інновацій залежать також від різних чинників, зокрема державної політики, 

національної освітньо-наукової системи тощо. Нелінійна модель враховувала, 

що створення і трансформація знання відбувається економічними суб’єктами, 

згідно з їхніми інтересами, важливу роль в інноваційному процесі відіграють 

відносини між цими суб’єктами, а також, що дуже суттєво, регулювання в тій 
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чи іншій економічній системі, ефективністю якого обумовлюється 

результативність інноваційних процесів. 

Окремі аспекти концепції національних інноваційних систем були 

предметом наукових пошуків у 70-х роках ХХ століття у працях відомих 

західних економістів, котрі досліджували процеси дифузії нововведень 

(С. Девіса, Е. Менсфілда, А. Ромео), а також вивчали технологічні системи 

(К. Фрімана, Д. Кларка, Л. Соете).   

Однак теоретичні засади та методологічні принципи концепції 

національних інноваційних систем закладені уже упродовж 80-90-х років ХХ 

століття у працях Б. Лундвала [366], С. Меткальфа [368], Р. Нельсона [371], 

К. Фрімана [362]. Ця концепція сформувалася головно під впливом теорії 

інституційних змін Д. Норта [372], інноваційної теорії Й. Шумпетера [390] та 

загальної теорії систем. У спільній монографії “Технічний прогрес та 

економічна теорія” Б. Лундвал, К. Фріман та Р. Нельсон виклали основні засади 

концепції [361. У центрі уваги концепції національних інноваційних систем 

були національні особливості організації інноваційних процесів у країнах світу, 

функції різних суспільних та приватних інститутів і форми їхньої взаємодії на 

різних етапах технологічних інновацій. Зауважимо, що згідно з концепцією 

визначальна роль у реалізації технологічних змін належить чинникам, які 

виражають національну специфіку держави, зокрема її культуру, історичний 

досвід, національні інтереси, систему освіти та специфіку розвитку науки і 

техніки, відносини суб’єктів господарювання, обсяги національної економіки.  

Відтак учення про національні інноваційні системи є не теорією, а власне 

концептуальним підходом, який тісно пов’язаний з низкою новітніх підходів в 

економічній теорії: 

– еволюційною економічною теорією, яка відстежує залежність 

економічного зростання на макрорівні від диверсифікованості і невизначеності 

передумов, а також від процесів гармонізації, регулювання на макрорівні. 

Водночас теорія вивчає закономірності та історичну спадковість у 

технологічній динаміці, що дає змогу розробити і теоретично обґрунтувати такі 
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важливі поняття, як “техно-економічна парадигма” і “технологічна               

траєкторія” [368]; 

– новою теорією економічного зростання, згідно з якою інвестиції в 

людський капітал або науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки є 

необхідною, але недостатньою умовою досягнення високої динаміки 

технологічного та економічного зростання, і залежать від циркуляції знань між 

навчальними та науковими установами, підприємствами; 

– інституціональною економічною теорією, предметом аналізу якої є 

проблеми розвитку, взаємозв’язків і координації діяльності між ринковими та 

неринковими інститутами. 

Аналіз досліджень згаданих учених дає підстави стверджувати, що 

сформульовані ними методологічні принципи функціонування національних 

інноваційних систем по суті полягали у наступному:  

– продовження теорії Й. Шумпетера [390] щодо конкурентних переваг на 

основі інновацій і наукових-технічних розробок як ключового чинника 

економічного зростання з особливим акцентуванням на обумовленості рівня 

конкурентоспроможності країни ефективністю функціонування національних 

інноваційних систем;  

– системність у тлумаченні інноваційного процесу, врахування впливу на 

нього не лише формальних чинників (безпосередньо діяльності суб’єктів 

інноваційної діяльності), а й неформальних (характеру їхньої взаємодії, 

чинника інноваційної культури тощо); 

– обґрунтування визначальної ролі науки та знань в інформаційному і 

високотехнологічному суспільстві у забезпеченні економічного розвитку, 

розгляд, розширення інституціонального контексту тлумачення інноваційної 

діяльності як чинника впливу на її стан та динаміку. 

Основні положення концепції національних інноваційних систем 

розвивали у своїх працях відомі зарубіжні дослідники, зокрема Х. Едкіст [360, 

Ф. Сагасті й Ф. Прада [384, С. Петерс [379. 
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Тобто теорія та методологічні принципи національної інноваційної 

системи та інноваційної діяльності ґрунтувалися на системному підході до 

розуміння інноваційного процесу, який передбачав врахування нелінійних 

зв’язків між суб’єктами у процесі реалізації інновацій. Цей підхід розвивався у 

контексті поширення в кінці 1980-х років неоінституційного напряму в 

економічній науці. Зокрема, К. Фріман тлумачив національну інноваційну 

систему як “систему інститутів у суспільному та приватному секторах, 

діяльність і взаємодія між якими спрямовані на ініціювання, імпортування, 

модифікацію і дифузію нових технологій” [362]. Специфіка цього наукового 

підходу в акцентуванні на інституціональній складовій інноваційної        

діяльності. 

Зауважимо, що на відміну від К. Фрімана, за Б. Лундвалом та 

Р. Нельсоном ключовим у тлумаченні національної інноваційної системи є 

власне національний аспект інноваційної діяльності. Так, Б. Лундвал, 

використовуючи концепції “національних виробничих систем” Ф. Ліста та 

наукові пошуки й ідеї Е. фон Хіппеля про технологічну співпрацю і вивчаючи 

різні аспекти взаємодії між виробниками та споживачами знань, розглядає 

національну інноваційну систему як “набір елементів і зв’язків, які взаємодіють 

у процесі виробництва, розподілу та використання нового, економічно 

вигідного знання”, та “знаходяться або походять з території національної 

держави” [366]. Зазначимо, що, згідно з твердженням Б. Лундвала відмінності у 

технологічних результатах між національним та регіональним рівнями можуть 

бути значною мірою пов’язані з особливостями інституціонального 

середовища, в якому перебувають підприємства [366].  

За Р. Нельсоном, національна інноваційна система – це “сукупність 

інститутів, чия взаємодія визначає інноваційну продуктивність (ефективність) 

національних фірм” [371]. У своїх працях учений зосереджувався на 

визначальній ролі конкуренції у стимулюванні інноваційних процесів, 

вивчаючи водночас і проблеми розроблення й реалізації науково-технічної 

політики держави. Важливо відзначити також, що Р. Нельсон порівняв 
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найуспішніші національні інноваційні системи світу та визначив                        

методи державного управління з метою стимулювання технологічного                 

розвитку [371]. 

Натомість С. Меткальф розглядав національну інноваційну систему як 

“сукупність різних інститутів, які кожен окремо та в спільній взаємодії вносять 

вклад у розвиток та забезпечують межі для формування державної політики, що 

впливає на інноваційні процеси”. Відтак, за С. Меткальфом, національна 

інноваційна система – це “система відмінних один від одного інститутів, що 

виробляють, зберігають та передають знання, вміння та створені людиною 

продукти, які використовуються при розробці нових технологій” [368, c. 76].  

Тобто учені-основоположники концепції застосовували різні підходи до 

визначення економічного змісту національної інноваційної системи, зокрема 

Р. Нельсон досліджував головно технологічні інновації, тоді як Б. Лундвал і 

К. Фріман поряд із технологічними аналізували і нетехнологічні, в тому числі 

інституціональні, організаційні, соціальні, освітні інновації. 

Концепція  національних інноваційних систем у 90-х роках ХХ століття 

та вже на початку ХХІ була доповнена новими елементами. Свого часу 

Х. Едкіст провів дослідження таких аспектів інноваційних систем, як 

механізмів трансферу знань, визначення неформальних зв’язків між 

інноваторами як каталізатор дифузії інформації і технологій, функціонування 

регіональних та секторальних інноваційних систем [360]. К. Едквіст також 

наголошував на необхідності застосування поняття “національна” до 

інноваційної системи, оскільки у різних країнах наявні суттєві розбіжності між 

інноваційними системами, а також наводив аргументи стосовно того, що 

державна політика стимулювання інноваційної діяльності реалізується 

переважно саме на національному рівні [360]. 

Також, важливо відзначити, що Д. Норт доповнив концепцію елементами 

інституційної економіки, аналізуючи значення інституційного середовища в 

активізації інноваційної діяльності в країні [372. 
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Отже, у концепції національних інноваційних систем ключовим аспектом 

є дослідження взаємозв’язків між суб’єктами інноваційного процесу, впливу 

формальних і неформальних правил поведінки на потоки технологій та обмін 

інформацією в межах національних економік. Тобто, науковці, які розвивали 

концепцію, стверджували, що технологічні інновації є результатом системи 

взаємозв’язків між її суб’єктами – підприємствами, університетами й науково-

дослідними інститутами тощо. Відтак, на відміну від лінійного підходу, 

загальна інноваційна ефективність економіки, як стверджувалося, залежить не 

тільки від ефективності певних суб’єктів інноваційного процесу, зокрема 

інноваційно-активних підприємств, науково-дослідних інститутів, а й від 

характеру їх взаємодії під час створення та поширення нових знань та їх 

комерціалізації. Окрім того, зроблено акцент на залежності від ефективності 

функціонування національних інноваційних систем. 

Погоджуємося з думкою українського вченого Г. Тітаренка, що існує 

необхідність удосконалення системи індикаторів ефективності дії національної 

інноваційної системи, оскільки на сьогодні ще не існує необхідної теоретичної 

бази, яка зможе забезпечити операбельність оцінювання ефективності 

інноваційної системи, зокрема, що стосується таких основних її компонентів, як 

оцінювання доступності, якості та повноти використання ресурсів, їх наявність 

і зв’язок інститутів, ефективність процесів створення інновацій, механізм їх 

розповсюдження. При цьому науковець відзначив, що “найбільшим недоліком 

існуючої теорії національної інноваційної системи залишається відсутність 

чіткого та повного розуміння системи необхідних політичних 

інституціональних важелів, які забезпечують підвищення ефективності 

функціонування національної інноваційної системи, відсутня задовільна 

система індикаторів, що вимірюють масштаби, силу та ефективність дії таких 

важелів” [311, с. 158]. У зв’язку із цим було виділено методологічні проблеми 

функціонування національної інноваційної системи (рис. 2.1).    
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Рис. 2.1. Методологічні проблеми при визначенні національної                    

інноваційної системи (НІС) 

Джерело: побудовано на основі: [311, с. 158] 

Формування інституціональної теорії та методології організації 

функціонування національної інноваційної системи з урахуванням принципів 

системності та еволюційності потребує глибшого вивчення підходів 

дослідників до окреслених проблем. При цьому не викликає сумнівів, що 

забезпечення дієвості національної інноваційної системи потребує розроблення 

й застосування адекватної системи інструментарів регулювання.  

Зазначимо, що в іноземній та вітчизняній науковій літературі наявна низка 

достатньо звужених підходів до визначення сутності національної інноваційної 

системи, згідно з якими останню тлумачать з урахуванням по суті лише 

інфраструктурної складової як сукупність інститутів (організацій), що 

створюють сприятливі умови для реалізації інноваційної діяльності в країні. 

Зокрема, у доповідях Організації економічного співробітництва та розвитку 

національна інноваційна система – це сукупність інститутів приватного й 

державного секторів, які окремо та у взаємодії обумовлюють розвиток і 

поширення нових технологій у межах певної країни [373]. При цьому фахівці 
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Організації зазначають, що в сучасних інноваційних системах між 

інноваторами існує взаємодія таких типів: 

– конкуренція, як процес перманентного суперництва між виробниками, що 

стимулює їхню інноваційну активність; 

– трансакція, що є обміном товарами та послугами, передусім 

технологічними, між суб’єктами економічної діяльності; 

– створення інноваційно-виробничих мереж, метою яких є трансфер 

інформації та технологій через встановлення неформальних зв’язків, 

співробітництво та партнерство учасників ринку інноваційної продукції [375. 

Зауважимо, що у доповіді Організації економічного співробітництва та 

розвитку “Управління національними інноваційними системами” при 

визначенні економічного змісту розглядуваного поняття також було зазначено, 

що глибина взаємодії між учасниками системи визначає темпи та динаміку 

інноваційного розвитку країни, напрями та обсяги інформаційних потоків, і 

відповідно виступає основою системи генерування та дистрибуції знань, 

враховуючи, що: 

– основним чинником є налагоджене партнерство між представниками 

приватного та державного секторів економіки, адже інноваційний розвиток 

залежить від бажання та можливості інституцій ефективно взаємодіяти, 

обмінюватися і спільно використовувати необхідну інформацію й технології; 

– у межах системи є високий рівень взаємозв’язків, взаємозалежностей та 

взаємодії між різними ринками (праці, капіталу, сировини), що активізує 

дифузію інформації та темпи інноваційної діяльності; 

– науково-технологічні зв’язки виникають як між ринковими, так і 

неринковими структурами, тому розроблення інноваційної політики передбачає 

створення комплексу заходів як щодо регулювання існуючих ринків, так і 

стимулювання розвитку мережевих виробничих систем, зокрема в частині, 

підтримки кластерних ініціатив тощо [376. 

Також при проведенні досліджень національної інноваційної системи у 

доповіді Організації економічного співробітництва та розвитку було 
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використано три основні аналітичні підходи: інноваційні обстеження, 

кластерний аналіз і аналіз міжнародних потоків знань [377]. При цьому 

ключову роль відведено оцінці потоків знань й інформації, зокрема з 

виділенням типів таких потоків:  

– взаємодія між підприємствами, спільна дослідницька діяльність та тех-

нічне співробітництво;  

– взаємодія між суб’єктами господарювання та державними науковими 

установами й провідними університетами;  

– поширення технологій у формі впровадження новітніх технологічних 

процесів, техніки й устаткування (традиційний тип потоку знань);  

– розвиток у персоналу “здатності до впровадження”, що значною мірою 

визначається кваліфікацією й професійними навичками. 

Своєю чергою за В. Пономаренком, інноваційна система 

характеризується трьома основними рисами: ототожнюється з інноваційною 

інфраструктурою; є особливими інтегрованими структурами, яким властива 

ознака інноваційності та функціями яких є інноваційна діяльність; ґрунтується 

на механізмі взаємозв’язку між елементами системи [294, с. 53]. Також, 

В. Білозубенко вважає, що національну інноваційну систему потрібно 

розглядати як комплекс взаємозалежних інститутів організаційного і правового 

характерів, пов’язаних особливою структурою, які забезпечують перебіг 

національного інноваційного процесу, окремі його стадії, а також участь і 

регулюючу роль держави у сфері інноваційного розвитку [16]. Водночас 

О. Федірко національну інноваційну систему розглядає як комплекс організацій 

і механізмів, які формують умови створення, накопичення, поширення та 

промислового використання науково-технічних знань у країні [324]. 

Також існує низка дещо інших наукових підходів до тлумачення 

національної інноваційної системи, що зводяться до її розуміння як сукупності 

організацій, які беруть участь в інноваційній діяльності, що, на наш погляд,  

теж звужує економічний зміст розглядуваного поняття. 
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Так І. Синишин вважає, що національна інноваційна система – це 

система, основним завданням якої є створення, розповсюдження та 

використання у народному господарстві нових знань і технологій [301, с. 85]. 

З. Микитюк тлумачить національну інноваційну систему як “сукупність 

взаємопов’язаних інститутів, призначених для того, щоб створювати, зберігати 

й передавати знання, навички й артефакти, що визначають нові технології” 

[206]. Учений наголосив, що концепція національної інноваційної системи 

визначає, що потоки технологій та інформації серед людей, підприємств та 

інститутів є джерелом інноваційного потенціалу, а в межах системи існує 

взаємозв’язок і взаємозалежність між інститутами та державною політикою, що 

стимулює, або гальмує інноваційний і технологічний розвиток, який сам по собі 

і є результатом взаємовідносин у середині системи, що охоплює суб’єкти 

господарювання, дослідні інститути, університети [206]. 

Деякі науковці визначають національну інноваційну систему як 

“сукупність національних державних, приватних і громадських організацій і 

механізмів їхньої взаємодії, у межах яких створюються, зберігаються і 

поширюються нові знання та технології” [220, с. 36].  

Російський економіст В. Іванов досліджує національну інноваційну 

систему як федерально-регіональну систему господарських суб’єктів, що 

взаємодіють між собою в процесі виробництва, розповсюдження та 

використання нового економічно-вигідного знання, напрями якої визначено 

державною політикою і регламентовано відповідною нормативною базою [127]. 

При цьому погоджуємось із думкою вченого, який, проводячи аналіз 

інноваційних систем провідних країн світу, обґрунтував, що основною метою 

їхнього формування є підвищення якості життя населення шляхом: 

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

та послуг; 

– збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів завдяки підвищенню 

обсягів виробництва наукомісткої продукції та зростання доходів населення; 
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– розміщення виробництв, перш за все екологічно шкідливих, у країнах, які 

не входять до “золотого мільярду”; 

– розв’язання власних екологічних та соціальних проблем шляхом 

використання найновітніших технологій [128]. 

Наприклад, О. Голіченко зазначає, що національна інноваційна система – 

це сукупність національних, державних, приватних і громадських організацій 

та механізмів їх взаємодії, у межах яких відбувається діяльність зі створення, 

збереження та розповсюдження нових знань і технологій [54].  

Так, М. Шарко тлумачить національну інноваційну систему як 

“економічний механізм, що ґрунтується на розробці та експлуатації нових 

знань, підприємницькому підході, інтеграції в зовнішні ринки й прискореному 

розвитку конкурентоспроможності країни та її регіонів” [347, с. 26]. Російські 

учені аналізують національну інноваційну систему як елементи та 

взаємозв’язки, які перебувають у межах держави і діють у процесі виробництва, 

розповсюдження та використання нового, економічно вигідного знання [225]. 

Враховуючи викладене, на наш погляд, заслуговують на увагу наукові 

підходи, за якими національну інноваційну систему розглядають власне як 

повноцінну систему з урахуванням ролі організацій, які беруть участь в 

інноваційній діяльності, а також різних інститутів, що формують належні 

умови для її здійснення. У праці А. Гречко та О. Кавтиш національна 

інноваційна система – це динамічна, відкрита, структурована підсистема 

міжнародної інноваційної системи, яка складається із взаємопов’язаних активно 

співпрацюючих інституцій та забезпечувальних інститутів, які задіяні у процесі 

створення, акумуляції та реалізації наукових знань, техніки і технологій з 

урахуванням правових, економічних, організаційних, соціально-культурних 

умов інноваційного процесу в межах національного господарства і на основі 

стратегії науково-технологічного розвитку, основною метою якої є підвищення 

конкурентноздатності економіки та рівня життя населення [145, с. 225].  

За О. Кузьменко, національна інноваційна система – це історично, 

культурно, економічно, науково-технічно й інформаційно обумовлена 
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сукупність відносин між суб’єктами інноваційної діяльності з приводу 

створення, розповсюдження та використання інновацій, яка має місце в межах 

певної країни [174].  

На думку Н. Іванової, національна інноваційна система передбачає 

реалізацію системного процесу взаємодії та забезпечення зворотних зв’язків 

між усім комплексом економічних, соціальних, політичних, організаційних та 

інших чинників, що визначають створення інновацій. Тобто вона формується 

під дією таких чинників, як обсяги природних та трудових ресурсів, активність 

підприємницької діяльності, рівень розвитку інститутів держави [129, с. 14]. 

Відтак, за Н. Івановою, національна інноваційна система – це сукупність 

взаємопов’язаних організацій (структур), що займаються виробництвом та 

комерційною реалізацією наукових знань і технологій у межах національних 

кордонів [129, с. 10-11]. 

Натомість Н. Буняк стверджує, що “національна інноваційна система, з 

одного боку, є процесом взаємодії між різними інститутами, які займаються 

виробництвом та комерціалізацією наукового знання в межах держави, а з 

іншого – результатом цієї взаємодії”[31]. При цьому, як вважає дослідник, 

національна інноваційна система “є одночасно підсистемою національної 

економіки та підсистемою міжнародної інноваційної системи, а тому її 

особливості визначають, з одного боку, національною специфікою, соціально-

економічною політикою держави, взаємодією між суб’єктами інноваційної 

діяльності, а з іншого – динамічністю та відкритістю інноваційних процесів, що 

відбуваються у зовнішньому по відношенні до країни світі” [31]. 

Як зазначає А. Карпенко, національна інноваційна система є “складною 

системою, яка одночасно є процесом взаємодії між різними суб’єктами 

інноваційної діяльності та результатом цієї взаємодії, що можливе за 

узгодженого механізму взаємодії науково-дослідницького й підприємницького 

середовища” та охоплює “три основні підсистеми: підсистеми формування 

нематеріальних ресурсів; підсистеми безпосереднього інноваційного процесу; 

підсистеми матеріально-технічного забезпечення інноваційного процесу” [147]. 
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При цьому провідна роль у формуванні сприятливого системного середовища 

для розвитку інновацій належить державі, яка, маючи відповідну національну 

інноваційну систему, здатна реалізувати власний інноваційний                          

потенціал” [147]. 

Також М. Пашута та Л. Федулова переконані, що “національна 

інноваційна система – це сукупність взаємопов’язаних організацій (структур), 

зайнятих виробництвом і комерціалізацією наукових знань і технологій у 

межах національних кордонів, малих і великих компаній, університетів, 

лабораторій, технопарків та інкубаторів, як комплексу інститутів правового, 

фінансового й соціального характеру, що забезпечують інноваційні процеси і 

мають потужне національне коріння, традиції, політичні та культурні 

особливості” [326, с. 36].  

Ключову роль у процесі структурно-функціонального аналізу 

національної інноваційної системи відіграє також визначення основних її 

структурних елементів у контексті з’ясування специфіки взаємозв’язків та 

існуючої між ними взаємодії. Огляд наукової літератури дає змогу 

стверджувати про існування двох домінантних методологічних підходів до 

структуризації національної інноваційної системи: 1) функціональний (залежно 

від функцій у процесі реалізації інноваційної діяльності); 2) інституційний 

(виокремлюють інституції, що беруть участь у процесі генерації та 

комерціалізації нових знань, формуванні середовища інноваційної діяльності 

тощо). 

Розглянемо детальніше функціональний підхід. Заслуговує уваги 

ґрунтовне дослідження Л. Федулової, за результатами якого було визначено 

структуру базової моделі інноваційної системи відповідно до низки принципів: 

функціональне призначення підсистеми (здійснення чи обслуговування 

інноваційного процесу); переважна сфера впливу та форма власності в 

підсистемі (державна або приватна); у межах підсистеми реалізації 

інноваційного процесу – функціональна роль в інноваційному процесі 

(створення, комерціалізація чи практичне використання нового знання); у 
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межах підсистеми обслуговування інноваційного процесу – основний вид 

ресурсів, що виробляється компонентами підсистеми (матеріальні чи 

нематеріальні). На основі цих принципів науковець структурувала інноваційну 

систему на підсистеми: 1) підсистема, діяльність якої спрямована на 

забезпечення інноваційного процесу нематеріальними ресурсами; 

2) підсистема, елементи якої беруть безпосередню участь в інноваційному 

процесі; 3) підсистема, функція якої полягає у забезпеченні інноваційної 

діяльності матеріальними ресурсами [143, с. 49].  

Водночас в іншій праці Л. Федулова виділила такі підсистеми: 

1) генерації знань – сукупність організацій, що виконують фундаментальні 

дослідження і розробки, а також прикладні дослідження; 2) освіти і професійної 

підготовки; 3) виробництва продукції і надання послуг, що охоплює насамперед 

виготовлення наукомісткої продукції, яке реалізують великі корпорації, малі та 

середні підприємства, що працюють у сфері наукомісткого бізнесу; 

4) інноваційної інфраструктури, що містить такі елементи, як бізнес-

інноваційні, телекомунікаційні та торгові мережі, технопарки, бізнес-

інкубатори, інноваційно-технологічні центри, консалтингові фірми, фінансові 

структури тощо [327, с. 57]. 

Декілька структурних блоків національної інноваційної системи 

виокремлює В. Побірченко [249, с. 158]:  

1) креативний блок або блок породження знання (університети, наукові 

інститути, окремі фахівці, складні соціальні мережі, що забезпечують 

неформальну взаємодію дослідників з навчальних установ); 

2) блок трансферу технологій; 

3) блок фінансування; 

4) блок виробництва; 

5) блок підготовки кадрів. 

При цьому учений зазначив, що ці структурні елементи властиві всім 

інноваційним системам, однак попри це системи можуть суттєво відрізнятися 

за принципами організації й функціонування. Водночас “крім наявних у країни 
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ресурсів і соціокультурних параметрів суспільства, характер конкретних 

національних інноваційних систем багато в чому залежить від моделі 

інноваційного розвитку, обраної керівництвом даної країни” [249, с. 158]. 

Російський дослідник Н. Іванова виділила дві складові у національній 

інноваційній системі:  

1) науково-виробничу, представлену різного роду компаніями, 

університетами, державними лабораторіями, технопарками та інкубаторами;  

2) інфраструктурно-забезпечувальну, що охоплює інститути правового, 

фінансового та соціального характеру, які забезпечують інноваційні процеси і 

мають міцні національні корені, традиції, політичні і культурні                      

особливості [129, с. 10-11].  

Структуризуючи національну інноваційну систему з урахуванням завдань 

її складових О. Марченко вирізняє такі функціональні блоки [195]:  

1) організації наукової сфери (у тому числі її заводський сектор), що 

продукують новації, здатні до комерціалізації, яким властивий певний 

ринковий потенціал;  

2) спеціалізовані інноваційні організації, які забезпечують ефективне 

здійснення всіх стадій трансформації новації в інновацію;  

3) інноваційні та інноваційно активні фірми виробничої сфери, що 

розробляють і впроваджують нововведення, забезпечують їх рутинізацію і 

дифузію;  

4) інфраструктура інноваційної діяльності (в широкому розумінні) як 

сукупність організацій наукової, суто інноваційної, ринкової і виробничої 

інфраструктур, до функцій яких належать обслуговування, організаційна та 

інформаційна підтримка сучасного інноваційного процесу на всіх його стадіях; 

5) інституціонально-функціональний складник, що забезпечує системний 

інноваційний процес (рис. 2.2). 



 

 

121 

 

 Рис. 2.2. Національна інноваційна система як інтегратор знань [195] 

 

Що стосується інституційного підходу, то, скажімо, М. Бунчук елементи 

національної інноваційної системи розглядає дещо по-іншому, як такі 

підсистеми: генерування нових знань; освіта і професійна підготовка; 

виробництво продукції та послуг; інноваційна інфраструктура, включаючи 

фінансове забезпечення [30]. 

Зокрема, І. Карпунь пропонує виділяти такі структурні елементи 

національної інноваційної системи [148, с. 195]:  

– генерація знань, освіта і професійна підготовка, виробництво продукції 

та послуг;  

– інноваційна інфраструктура, у тому числі фінансове та інформаційне 

забезпечення.  
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Стуруктуруючи національну інноваційну систему О. Кавтиш, А. Гречко 

також виокремлюють такі її елементи [145, с. 225]: науково-виробничу та 

інфраструктурно-забезпечувальну, яка містить інститути правового, 

фінансового та соціального характеру, що забезпечують інноваційні процеси і 

мають міцні національні “коріння”, традиції, політичні і культурні особливості 

тощо.  

На думку О. Федірка, національна інноваційна система охоплює два 

основні елементи:  

– організації, тобто формальні структури, свідомо створені для реалізації 

певної мети. Вони є основними суб’єктами інноваційного процесу. Це, 

зокрема,  вищі навчальні заклади, науково-дослідні організації, венчурні 

фонди та державні органи, що розробляють та реалізують інноваційну 

політику; 

– інститути,  які становлять систему загальноприйнятих звичаїв, традицій, 

поширеної практики, правил, законодавчих актів, що регулюють 

взаємовідносини між окремими людьми, групами та організаціями в 

процесі впровадження інновацій. Вони оформлюють механізми 

взаємовідносин між суб’єктами всередині інноваційної системи, 

створюють передумови для прискореного переливу знань і технологій 

між ними, визначають загальну ефективність функціонування 

національної інноваційної системи [324].  

При цьому примітно, що елементами національної інноваційної               

системи можна при інституційному підході також вважати ринки об’єктів 

інтелектуальної власності, високотехнологічної продукції та послуг,               

чинників виробництва разом із системою нормативно-правового               

регулювання інноваційної діяльності та макроекономічну інноваційну            

політику [324] (рис. 2.3). 
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НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Основні підсистеми національної інноваційної системи 

та взаємозв’язки між ними [324] 

 

За І. Багровою та О. Черевко, національна інноваційна система охоплює 

дві підсистеми: підсистему генерування та розповсюдження знань, а також 

підсистему інноваційної інфраструктури [6, с. 83]. 

Своєю чергою Г. Тітаренко в інноваційній системі України виділяє три 

макроблоки: підприємницьке середовище; середовище, яке виробляє знання; 

механізми передачі знань [311]. При цьому дослідник наголосив, що четвертою 

макрокатегорією є “інститути”, у зв’язку з тим, що під час аналізу відповідних 

блоків зроблено акцент на розгляді дій чи бездіяльності інститутів державної 

політики, спрямованих на інноваційний розвиток. Також у кожному з блоків 

інноваційної системи виділяють компоненти (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Структура національної інноваційної системи 

 на макрорівні [311, с. 158] 

 

Водночас національна інноваційна система будується спільними 

зусиллями держави, підприємницького та наукового середовища, процес чого 

проходить в умовах використання потенціалу учасників національної 

інноваційної системи, якими є: 

– підприємницьке конкурентне середовище, суб’єкти якого мають 

стратегічне мислення (стимули до інновацій), вміння та бажання до навчання, 

відбору та застосування отриманих знань;  

– дослідницьке середовище, яке має високу кваліфікацію, дослідницьку 

спрямованість, стимули до співпраці з підприємницьким середовищем; 

– механізм (з необхідними інституціональними надбудовами та 

зворотними зв’язками) взаємодії цих двох партнерів у напрямі, з одного боку, 

трансферу знань, їх розподілення й трансформації в конкурентні технології для 

підприємницького середовища, а з іншого боку – спрямованість суб’єктів 

дослідницької діяльності на забезпечення виникаючих інноваційних потреб 

розвитку виробництва; 
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– державний бюджет, розвиток кооперативних процесів та чесної 

конкуренції; 

– функціонування впроваджувальних структур, організацій-

координаторів та організацій “перехідних мостів”, що забезпечують процеси 

безпосередньої передачі знань, дифузії та трансферу технологій, міграції 

трудових ресурсів [311]. 

Окрім того, А. Карпенко виділяє дві базові складові, на яких ґрунтується 

національна інноваційна система: 1) сукупність взаємопов’язаних організацій 

(структур); 2) комплекс інститутів правового, фінансового та соціального 

характеру, взаємодія яких визначає стан та розвиток системи [147].  

Надміру розширеним, на наше переконання, є підхід О. Козьменко, який 

розглянемо нижче (рис. 2.5).  
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Рис. 2.5. Структура національної інноваційної системи [175] 
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Тобто цей підхід ґрунтується на виділенні суб’єктів національної 

інноваційної системи (усі види суб’єктів господарювання, які займаються 

створенням, розповсюдженням та використанням інновацій (промислові 

підприємства, венчурні фірми, науково-дослідні інститути, вищі навчальні 

заклади, підприємства та установи інфраструктури інноваційної                     

діяльності)) [175]. Також до суб’єктів О. Козьменко відносить державу в особі 

органів державного управління і контролю за інноваційними процесами, з чим 

ми не погоджуємося. При цьому об’єкти – інновації у фізичному та 

інформаційному розуміннях, які створюють та використовують з метою 

отримання прибутку або іншого ефекту.  

Водночас науковець конкретизує, з чого складаються відносини в процесі 

інноваційної діяльності:  

– відносини створення використання інновацій (відносини з фізичного 

використання матеріальних та інформаційних ресурсів у процесі створення 

інновацій, відносини користування інноваціями); 

– відносини з володіння та розпорядження правами на інновації та 

прибутками від їх використання: організаційно-економічних відносин 

(організація створення інновацій, у тім числі й організаційні форми 

інноваційного процесу та інноваційних підприємств, поділ праці, фінансування 

інновацій, ринок інновацій, правове поле інновацій, адміністративне та 

економічне регулювання інноваційних процесів з боку держави, територіальна 

організація інноваційної діяльності); 

– відносини власності (порядок встановлення, переходу та ліквідації прав 

власності на інновації та результати їх використання, контрактна практика, 

перерозподіл частини прибутків на користь державних органів та органів 

місцевого самоврядування, юридичні відносини з приводу власності та 

розпорядження інноваціями) [175]. 

Науковий інтерес становлять погляди І. Брикової в частині того, що концепція 

національних інноваційних систем передбачає аналіз взаємодії між учасниками 

інноваційного процесу на трьох рівнях: мікро-, мезо- та макрорівні [28]: 
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1. На мікрорівні досліджується внутрішній потенціал розвитку окремих 

фірм, сукупність їх бізнес-зв’язків з іншими компаніями, а також обсяги, 

напрями, специфіка та ефективність інформаційних потоків між суб’єктами 

ринку та неринковими структурами. Зазвичай, цей аналіз проводять 

консалтингові компанії на замовлення топ-менеджменту фірм, але він також 

може бути використаний органами місцевого самоврядування для визначення 

підприємств-лідерів та аутсайдерів при розробці стратегій інноваційного 

розвитку. 

2. На мезорівні аналізують взаємозв’язки, що виникають між учасниками 

кластерів: секторальних (індустріальних), регіональних, функціональних. 

Індустріальні кластери охоплюють виробників, постачальників, дослідницькі 

інститути, транспортні та фінансові компанії, а також окремі державні 

установи, які об’єднуються для використання єдиної науково-технологічної 

бази. Виникнення регіональних кластерів пояснюється нерівномірністю 

розвитку та високою локальною концентрацією інноваційної активності. 

Функціональні кластери утворюються адміністративним шляхом на основі 

використання статистичних методів визначення спільних характеристик для 

певних компаній (наприклад, спільна сфера інноваційної діяльності). 

3. На макрорівні для аналізу інформаційних потоків між учасниками 

системи використовують два підходи: макрокластерний та функціональний 

аналіз. Макрокластерний розглядає національну економіку як мережу 

взаємодіючих та взаємопов’язаних секторальних кластерів. Функціональний – 

як сукупність приватних та державних інституцій та систему інформаційно-

технологічних зв’язків між ними, а саме: взаємодія між підприємствами; 

взаємодія між підприємствами, дослідними інститутами, університетами, у 

тому числі проведення спільних досліджень, спільні публікації, спільне 

патентування, а також неформальні зв’язки; інші заходи, що сприяють 

інноваційній взаємодії інститутів – венчурне фінансування науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт, пільгове оподаткування інноваційної 
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діяльності тощо; мобільність креативного (здатного генерувати нові ідеї) 

персоналу. 

Суттєвим, на наш погляд, недоліком економічної політики є те, що на 

відміну від багатьох зарубіжних держав в Україні упродовж тривалого часу 

була відсутня законодавчо визначена потреба створення національної 

інноваційної системи. Необхідно зауважити, що проблематику формування 

національної інноваційної системи в Україні було розглянуто у Державній 

програмі розвитку промисловості. Відповідно до змісту документа, мета 

реформування системи управління промисловістю полягає в удосконаленні 

механізмів ринкової самоорганізації та створенні повнофункціональної 

ієрархічної системи, спроможної забезпечувати ефективне державне 

регулювання її розвитку на всіх етапах інноваційно-інвестиційного циклу [101]. 

Цінність цього документа, оформленого постановою Кабміну, у тому, що 

йшлося власне про створення в Україні національної інноваційної системи, яка 

би інтегрувала науку і бізнес-інтереси, тобто системи європейського типу, що в 

підсумку посприяло б у досягненні економічного зростання та підвищенні рівня 

соціального забезпечення. 

Однак можна вважати, що по суті уперше в Україні процес формування 

національної інноваційної системи було розпочато після прийняття Постанови 

Верховної Ради України “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 

“Національна інноваційна система України: проблеми формування та 

реалізації”” від 27.06.2007 року [276], а також ухвалення Розпорядження 

Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку національної 

інноваційної системи” на 2009-2013 роки від 17.06.2009 року [279]. У цьому 

Розпорядженні “національну інноваційну систему” трактують як “сукупність 

законодавчих, структурних і функціональних компонентів (інституцій), що 

задіяні у процесі створення та застосування наукових знань та технологій і 

визначають правові, економічні, організаційні та соціальні умови для 

забезпечення інноваційного процесу” [279]. Водночас у документі вказано, що 

функціонування інноваційної системи безпосередньо залежить від рівня 
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розвитку й взаємодії між її окремими елементами (підсистема), якими є: 

державне регулювання (інституції); освіта; генерація нових знань; інноваційна 

інфраструктура; виробництво продуктів і послуг [279]. При цьому у Законі 

України “Про інноваційну діяльність” інноваційну інфраструктуру 

протрактовано як сукупність підприємств, організацій, установ, їх об’єднань, 

асоціацій будь-якої форми власності, які надають послуги зі забезпечення 

інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційні, 

комунікаційні, юридичні, освітні тощо) [269]. 

Однак, попри значну кількість теоретичних і прикладних напрацювань, 

методологічні аспекти розвитку національної інноваційної системи й надалі 

активно обговорюють, у зв’язку з чим відсутній єдиний підхід до її 

трактування, а також обґрунтування методологічних підходів до формування й 

визначення структурно-функціональних особливостей. 

Зокрема, дискутується доцільність застосування поняття “національна” 

до інноваційних систем, враховуючи сучасні умови існування глобального 

конкурентного середовища, локалізацію інноваційного процесу в межах 

кластерів, регіонів, галузей та окремих коорпорацій, а відтак браком підстав 

вважати, що у тих чи інших країнах функціонують справді “національні” 

інноваційні системи, а швидше навпаки доцільно аналізувати галузеві, 

регіональні, транснаціональні системи. Такі аргументи наводить чимало 

дослідників, зважаючи на те, що система інститутів сприяння інновації в одній 

галузі не тотожна системі, властивій іншій галузі, а також в окремих сферах 

інноваційна система може охоплювати певний регіон у межах держави чи може 

бути транснаціональною. 

Вважаємо за доцільне навести аргументи, які, на наш погляд, 

підтверджують актуальність застосування поняття “національна” стосовно 

інноваційної системи країни, України зокрема: 

1) існують відмінності в умовах впровадження інноваційної діяльності, 

підґрунтям чого є різне соціокультурне середовище, історичний досвід, 

відмінна інноваційна культура;  
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2) у кожній країні стратегію інноваційного розвитку визначають різні 

традиції державного, зокрема фінансового регулювання, стан науково-

технологічного й промислового потенціалу; 

3) акселерація інноваційних процесів у світі відбувається на основі переходу 

від лінійних методів створення інноваційної продукції (від наукових ідей і 

розробок до виробництва) до нелінійних систем генерування та комерціалізації 

інновацій. У цих умовах науку не розглядають окремо, а вона є інтегрованою у 

національну інноваційну систему; 

4) у сучасних умовах інноваційна політика держав реалізується перш за все 

на загальнодержавному рівні у контексті побудови інноваційної моделі 

розвитку тощо, тобто апріорі має національний характер; 

5) досягнення високого конкурентного статусу країни у міжнародній 

економіці можливе лише за умов формування ефективної національної 

інноваційної системи. 

Відтак розглядатимемо національну інноваційну систему, зважаючи на 

індивідуальність її формування в окремій країні, Україні зокрема, враховуючи 

вплив світових тенденцій економічного розвитку. 

Отже, вважаємо, національна інноваційна система, – це сукупність 

відносин з приводу створення, розповсюдження та використання інновацій у 

межах певної країни, обумовлених національною соціокультурною 

специфікою, геополітичними особливостями та стратегією економічного 

розвитку.   

Узагальнення розглянутих вище підходів до структуризації інноваційної 

системи у національній економіці, враховуючи те, що ми дотримуємось 

функціонального підходу, дає змогу стверджувати наступне. На наш погляд, 

елементами (складовими) національної інноваційної системи є підсистеми:  

1) генерації знань – сукупність організацій, що проводять фундаментальні 

дослідження і розробки, зокрема науково-дослідних установ, провідних 

університетів тощо; 
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2) виробництва інноваційних продуктів – наукомісткої, високотехнологічної 

продукції, а також надання послуг, комерціалізація нових організаційних і 

маркетингових рішень та інше, що забезпечують безпосередньо суб’єкти-

інноватори; 

3) інноваційної інфраструктури – технопарки, бізнес-інкубатори, 

інноваційні кластери, наукові парки тощо, тобто будь-які суб’єкти, завдання 

яких полягає у стимулюванні інноваційного процесу, опосередкованій чи 

прямій участі у виробництві. 

 Варто зауважити, що загалом кінцеві функції зазначених складових 

інноваційної системи полягають у досягненні стратегічної мети, якою є 

розвиток національної економіки на інноваційних засадах. Між елементами 

системи існують тісні взаємозв’язки, що пов’язані із системністю інноваційного 

процесу в сучасних умовах. Наприклад, технопарки, бізнес-інкубатори, наукові 

парки тощо можуть формуватися безпосередньо на основі навчальних закладів 

та науково-дослідних установ. При цьому зростає рівень інтеграційних зв’язків 

системи “держава–наука–бізнес-середовище та підприємницький сектор”. 

Важливо, що у сучасних умовах наука повинна стимулювати формування 

інноваційної культури та сучасного інноваційного мислення потенційних 

інноваторів, діяльність яких і є визначальною у функціонуванні ключової 

складової системи – виробництва інноваційних продуктів. 

У сучасній економічній літературі тривають дискусії щодо справжньої 

ролі інноваційної інфраструктури у контексті: інфраструктура – це складова 

національної інноваційної системи чи вона є частиною виробництва 

інноваційних продуктів тощо. Це пов’язано із тим, що технопарки, бізнес-

інкубатори, інноваційні центри, наукові парки можуть бути безпосередніми 

учасниками всіх етапів інноваційного процесу та провадити інноваційну 

діяльність на основі інтегрованих науково-виробничих комплексів тощо. З 

іншого боку, їхня роль головно функціонально зводиться до функцій 

інфраструктури, тобто створення умов для реалізації інноваційного процесу.  
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Так, О. Марченко відокремлює зазначені вище організації в особливий 

функціональний блок – спеціалізовані інноваційні організації, які активно 

впливають на рух знань у межах національної інноваційної системи, 

пояснюючи це тим, що вони забезпечують учасників інноваційного процесу 

необхідними знаннями та інформацією (інфраструктурна роль), а з іншого боку 

– використовують знаннєві ресурси в інноваційній діяльності (інноваційно-

виробнича роль) [195]. Проте, скажімо О. Жилінська, враховуючи головно 

обслуговуючий характер бізнес-інкубаторів та інших аналогічних організацій, 

відносить їх безпосередньо до інноваційної інфраструктури [119, с. 27].  

Одночасно потрібно зазначити, що згідно зі Законом України “Про 

інноваційну діяльність” технопарки, бізнес-інкубатори та інші організації 

інноваційної сфери не можуть вважатись інноваційними суб’єктами та 

ототожнюватися з ними. Це пов’язано із встановленими законом 

обмеженнями про те, що у структурі наданих послуг частка інноваційних має 

відповідати визначеному рівню 70 %, що по суті не виконується. Також 

ключовим завданням таких організацій є надання послуг, спрямованих на 

забезпечення ефективної інноваційної діяльності [269]. Відтак надалі 

аналізуватимемо розглядувані організації все ж як елементи інноваційної 

інфраструктури.  

Водночас вважаємо інститути, які регулюють інноваційну діяльність не є 

безпосередньою складовою національної інноваційної системи, як це 

передбачає інституційний підхід до її тлумачення та структуризації (як уже 

зазначалось, у наступних частинах дослідження залишатимемось на позиціях 

функціонального підходу). Стверджуючи це, дотримуємося сформульованих у 

першому підрозділі положень щодо інституційного регулювання інноваційної 

діяльності, а саме існування формальних та неформальних інститутів 

регулювання. Останні доцільно розглядати окремо, як інституційне 

середовище, враховуючи потенціал їхнього регулюючого впливу власне на 

національну інноваційну систему, що можна представити на рис. 2.6. 
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Рис. 2.6. Концептуальна схема взаємодії інститутів регулювання та 

національної інноваційної системи 

Джерело: розроблено автором 

 

Зауважимо, що між неформальними інститутами та національною 

інноваційною системою існує взаємовплив (представлено на рис. 2.6). Це 

пояснюється тим, що не лише неформальні інститути обумовлюють 

функціонування національної інноваційної системи, але й тенденції та 

особливості останньої у той чи інший історичний період впливають на 

формування неформальних інститутів. Водночас формальні інститути, на 

відміну від неформальних є складовою системи фінансового регулювання. 

Відтак, функціональність та дієвість національної інноваційної системи 

обумовлюється ефективністю інституційного регулювання. 

Дослідження розвитку національної інноваційної системи в Україні, 

тенденції якого детальніше проаналізуємо у наступному розділі, загалом 

підтверджує, що у вітчизняних умовах функціонують тільки деякі, слабко 

пов’язані між собою її елементи (складові). Попри це зростає необхідність 

формування такої системи, що буде ядром національної економіки та 

забезпечуватиме практичну реалізацію нових знань у вигляді інновацій.  
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Враховуючи значення держави в регулюванні інноваційної діяльності, а 

відтак і формуванні відповідної інноваційної системи в межах національної 

економіки шляхом регламентації її функціонування, а також застосування 

інструментів регулюючого впливу, зростає роль диверсифікації останніх. При 

цьому у процесі формування інституційних засад поширення інновацій 

значення фінансового регулювання не лише у бюджетному чи інших формах 

фінансування інновацій, застосування податкових інструментів, а й у 

забезпеченні зростання рівня інтеграційних зв’язків системи «держава–наука–

бізнес-середовище та підприємницький сектор». 

Функціонування національної інноваційної система ґрунтується на 

певних принципах і враховує внутрішні та зовнішні чинники впливу на її 

формування, на які потрібно зважати у процесі організації системи фінансового 

регулювання. 

Методологічними принципами побудови національної інноваційної 

системи в Україні, на наш погляд, повинні бути такі : 

1) національної ідентичності – врахування чинників інноваційної 

культури тощо, історичного досвіду, які сформувалися у суспільстві, 

особливостей інноваційного мислення інноваторів; 

2) системності – передбачає реалізацію процесу взаємодії та наявності 

відлагоджених зв’язків між сукупністю не лише економічних, а й соціо-

культурних, політичних, організаційних тощо чинників, що створюють 

передумови для інноваційної діяльності; 

3) забезпечення інноваційної безпеки з метою реалізації інноваційного 

потенціалу у контексті захисту національних інтересів країни загалом; 

4) інтегрованості – зростання рівня інтеграційних зв’язків системи 

«держава–наука–бізнес-середовище та підприємницький сектор» для 

забезпечення системності інноваційного процесу;  

5) врахування синергетичних ефектів функціонування структурних 

елементів системи, тобто специфіки взаємовпливів та взаємообумовленості між 

ними; 
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6) інтелектуалізації, що передбачає функціонування системи на основі 

стимулювання розвитку науки і техніки та генерації знань із забезпеченням 

перетворення наукових напрацювань у продукти наукоємного виробництва; 

7) врахування кластерних ефектів, що повинні забезпечити взаємозв’язок 

учасників у процесі реалізації інноваційної діяльності в державі; 

8) конкурентоспроможності – визначення конкурентних переваг країни у 

глобалізованому просторі та на основі цього – стратегії її інноваційного 

розвитку; 

9) інституційної врегульованості – наявності сформованої, дієвої 

інноваційно-стимулюючої бази законодавства тощо. 

Водночас вважаємо за доцільне виділити чинники формування 

національної інноваційної системи в Україні.  

З-поміж внутрішніх чинників можна виокремити: 

– історичні особливості економічного розвитку країни та його 

технологічний рівень; 

– національні традиції та психологію управління; 

– рівень та якість освітніх послуг; 

– практику господарських відносин між суб’єктами; 

– розвиток економічної інфраструктури та потенціал її використання в 

інноваційній сфері. 

Окрім того, зовнішніми чинниками, вплив яких потрібно враховувати, є: 

– глобальні світові економічні тенденції; 

– сучасна філософія організації та регулювання інноваційних процесів;  

– міжнародне нормативно-правове регулювання інноваційної діяльності, 

трансферу технологій тощо; 

– особливості інноваційних комунікацій у сучасній світовій практиці, 

зокрема зв’язки держави з країнами-реципієнтами, а також країнами 

постачальниками високих технологій;  

– міжнародний бізнес-імідж країни та її інноваційне сприйняття у світі. 
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Отже, функціонування національної інноваційної системи безпосередньо 

обумовлюється сприятливим правовим та економічним середовищем, 

наявністю розвинутої інноваційної інфраструктури, ефективністю механізмів 

регулювання, зокрема підтримки комерціалізації результатів наукових 

досліджень та розробок, з особливим акцентом на забезпечення 

функціонування системи генерації знань. 

Існування національної інноваційної системи власне і забезпечує 

реалізацію інноваційної діяльності в країні з урахуванням принципів 

національної ідентичності та забезпечення інноваційної безпеки. Тому 

національна інноваційна система по суті є об’єктом фінансового регулювання, 

методологічні підходи до реалізації якого в Україні розглянемо у наступному 

підрозділі. 

 

2.3. Методологічні підходи до формування системи фінансового 

регулювання інноваційних процесів в Україні 

                                         

Дослідження національної інноваційної системи як об’єкта фінансового 

регулювання і, як результат, подальший вибір відповідних інструментів впливу 

передбачає необхідність розгляду еволюції методологічних підходів до 

здійснення такого регулювання та, зокрема, формування інституційних його 

засад в умовах вітчизняної економіки.  

Відповідні методологічні підходи проаналізуємо, зважаючи на 

сформульоване концептуальне тлумачення фінансового регулювання та з 

урахуванням того, що формальні інститути було розглянуто як складову 

системи фінансового регулювання в частині законодавства та інститутів 

регулювання, тобто органів державної влади й управління. 

З метою проведення аналізу ефективності фінансового регулювання 

інноваційної сфери в Україні у наступних розділах доцільно розглянути 

підходи до формування інституційних засад регулювання з метою виявлення 

помилок та обгрунтування методологічних основ побудови сучасної системи 
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фінансового регулювання інноваційної діяльності, які базувались би на 

наукових підходах. 

Так, відповідно до ст. 7 Закону України “Про інноваційну діяльність” 

Верховна Рада України визначає єдину державну політику у сфері інноваційної 

діяльності, а саме: створює законодавчу базу для сфери інноваційної діяльності; 

визначає стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності; в межах 

Державного бюджету України визначає обсяг асигнувань для фінансової 

підтримки інноваційної діяльності [269]. Своєю чергою Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим, обласні і районні ради відповідно до їх 

компетенції: затверджують середньострокові пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності регіонального рівня та регіональні інноваційні програми, що 

кредитуються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних 

бюджетів; визначають кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних 

і районних бюджетів для фінансової підтримки регіональних інноваційних 

програм і доручають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, делегують 

повноваження обласним і районним державним адміністраціям з фінансування 

регіональних інноваційних програм через державні інноваційні фінансово-

кредитні установи (їх регіональні відділення) у межах виділених у цих 

бюджетах коштів; контролюють фінансування регіональних інноваційних 

програм за кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних 

бюджетів.  

Також згідно зі зазначеним вище нормативно-правовим актом 

представницькі органи місцевого самоврядування – сільські, селищні, міські 

ради відповідно до їх компетенції: затверджують місцеві інноваційні програми; 

у межах коштів бюджету розвитку визначають кошти місцевих бюджетів для 

фінансової підтримки місцевих інноваційних програм; створюють комунальні 

інноваційні фінансово-кредитні установи для фінансової підтримки місцевих 

інноваційних програм за кошти місцевих бюджетів, затверджують їхні статути 

чи положення про них, підпорядковують їх своїм виконавчим органам; 

доручають своїм виконавчим органам фінансування місцевих інноваційних 
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програм за рахунок коштів місцевого бюджету через державні інноваційні 

фінансово-кредитні установи (їх регіональні відділення) або через комунальні 

інноваційні фінансово-кредитні установи; затверджують порядок формування і 

використання коштів комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ; 

контролюють фінансування місцевих інноваційних програм за кошти місцевого 

бюджету через державні інноваційні фінансово-кредитні установи (їх 

регіональні відділення); контролюють діяльність комунальних інноваційних 

фінансово-кредитних установ.  

Водночас повноваження Кабінету Міністрів України у сфері регулювання 

інноваційної діяльності полягають у наступному [269]: здійснює державне 

управління та забезпечує реалізацію державної політики у сфері інноваційної 

діяльності; готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо 

стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та затверджує 

середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності 

загальнодержавного і галузевого рівнів; вживає заходів щодо реалізації 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності; сприяє створенню ефективної 

інфраструктури у сфері інноваційної діяльності; створює спеціалізовані 

державні інноваційні фінансово-кредитні установи для фінансової підтримки 

інноваційних програм і проектів, затверджує їх статути чи положення про них, 

підпорядковує ці установи центральному органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері інноваційної діяльності; готує та подає Верховній 

Раді України як складову частину проекту закону про Державний бюджет 

України на відповідний рік пропозиції щодо обсягів бюджетних коштів для 

фінансової підтримки виконання інноваційних проектів через спеціалізовані 

державні інноваційні фінансово-кредитні установи; затверджує положення про 

порядок державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного 

реєстру інноваційних проектів; інформує Верховну Раду України про 

виконання інноваційних проектів, які кредитувалися за кошти Державного 

бюджету України, і про повернення до бюджету наданих раніше кредитів.  
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Зауважимо, що Міністерство освіти і науки України відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про 

Міністерство освіти і науки України” від 16 20.2014 року є головним органом у 

системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сферах інноваційної, наукової та науково-

технічної діяльності, освіти і науки, трансферу (передачі) технологій [266]. 

Водночас у Законі України “Про інноваційну діяльність” передбачено, що 

центральний (головний) орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері інноваційної та науково-технічної діяльності[269]:  

– вживає заходів щодо проведення єдиної науково-технічної та 

інноваційної політики;  

– координує роботу у сфері інноваційної діяльності інших центральних 

органів виконавчої влади;  

– подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо стратегічних 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, середньострокових 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня, 

державних інноваційних програм, а також стосовно необхідних обсягів 

бюджетних коштів для їх кредитування;  

– подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо створення 

спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ для 

фінансової підтримки інноваційних програм і проектів, розробляє статути чи 

положення про ці установи;  

– здійснює нормативно-правове забезпечення у сфері інновацій, 

забезпечує розвиток інноваційного потенціалу України та національної 

інноваційної системи;  

– готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку 

інноваційної діяльності;  

– організовує прогнозно-аналітичні дослідження тенденцій інноваційного 

розвитку;  
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– здійснює державну реєстрацію інноваційних проектів і веде  

Державний реєстр інноваційних проектів;  

– проводить у встановленому порядку конкурсний відбір  

інноваційних проектів;  

– готує пропозиції щодо проектів інноваційних програм і визначення 

обсягу коштів державного бюджету для їх фінансування;  

– бере участь у проведенні  в установленому порядку державної наукової 

та науково-технічної експертизи інноваційних проектів;  

– організовує підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інноваційної 

діяльності та інші. 

При цьому відповідно до згаданого вище “Положення про Міністерство 

освіти і науки України” основними його завданнями у частині реалізації 

державної політики у сфері інноваційної діяльності є [266]:  

– організація та координування інноваційної діяльності;  

– формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та 

інноваційної діяльності на підставі довгострокових і середньострокових 

прогнозів науково-технічного та інноваційного розвитку;  

– розроблення засад наукового і науково-технічного розвитку; 

– забезпечення розвитку наукового і науково-технічного потенціалу; 

– вживання заходів щодо проведення єдиної науково-технічної та 

інноваційної політики; 

– формування державних цільових наукових та науково-технічних програм 

з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки; 

– забезпечення формування державної політики щодо трансферу 

технологій, передачі майнових прав на технології та/або їх складові; 

– нормативно-правове регулювання у сферах наукової, науково-технічної 

та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій;  

– узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до 

його компетенції, розроблення пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, 

розроблення проектів законів та інших нормативно-правових актів. 
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З-поміж інших важливих завдань Міністерства освіти і науки України 

доцільно виділити [266]: 

– погодження проектів концепцій державних програм розвитку галузей 

економіки та державних програм у частині трансферу (передачі) технологій; 

– керівництво системою наукової і науково-технічної експертиз; 

– забезпечення організації діяльності у сфері науково-технічної інформації, 

функціональне управління національною системою науково-технічної 

інформації; 

– організація використання державних ресурсів науково-технічної 

інформації, її пошук і передача на безприбуткових засадах; 

– погодження рішення про створення наукових парків та затвердження 

пріоритетних напрямів їх діяльності; 

– подання державним замовникам пропозицій до проектів державних 

програм розвитку галузей економіки стосовно набуття або передачі майнових 

прав на технології та/або їх складові; 

– підготовка пропозицій щодо законодавчого стимулювання діяльності зі 

створення та впровадження високих технологій; 

– координування діяльності органів виконавчої влади щодо розроблення 

державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукової 

складової інших державних цільових програм і контроль за їх виконанням; 

– подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України 

пропозицій щодо створення та реорганізації державних наукових установ, які 

повністю або частково фінансуються з державного бюджету, ведення 

Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави; 

– забезпечення розвитку загальнодержавної системи науково-технічної 

інформації, національної інноваційної системи, системи наукової і науково-

технічної експертизи проектів державних, міжнародних та регіональних програм; 

– формування щороку пропозиції щодо державного замовлення на науково-

технічну продукцію на основі переліку найважливіших розробок, спрямованих 

на створення новітніх технологій та продукції й інші. 
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Зазначимо також, що у структурі Міністерства освіти і науки, як 

центрального органу у сфері інновацій, функціонує Департамент інновацій і 

трансферу технологій, головним завданням якого є створення сприятливого 

середовища для суб’єктів інноваційної діяльності та трансферу технологій. 

Зауважимо, що відповідно до нормативних документів діяльність департаменту 

спрямована на поліпшення правових умов інноваційної діяльності та трансферу 

технологій; розвиток інноваційної інфраструктури з метою надання допомоги 

науковцям, винахідникам та підприємствам на всьому ланцюжку інноваційної 

діяльності: науково-технічна розробка-інновація–виробництво; сприяння 

комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності та передачі технологій 

підприємствам для створення виробництва конкурентоспроможної продукції; 

розробку та запровадження ефективних механізмів державної підтримки та 

залучення фінансових ресурсів для реалізації інноваційних проектів. При цьому 

основні напрями його діяльності можна відстежити проаналізувавши логіку 

поділу департаменту на відділи [238]. 

Методологічне забезпечення державної політики у сфері інноваційної 

діяльності є одним із завдань відділу державної інноваційної політики у 

структурі згаданого департаменту. Виділення такого завдання, на наш погляд, є 

важливим кроком у процесі формування системи регулювання інноваційних 

процесів в Україні, однак ключовим аспектом залишається реалізація цього 

завдання.  

Доцільно виділити з-поміж інших завдань відділу державної інноваційної 

політики такі [238]: 

– участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у 

сфері інноваційної діяльності, трансферу технологій; 

– створення сприятливих умов для інноваційної діяльності;  

– організацію проведення публічних заходів з популяризації інноваційної 

діяльності та розвитку інноваційної культури в суспільстві; 

– формування стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності;  
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– координацію діяльності відповідних структур і підрозділів органів 

виконавчої влади з питань інноваційної діяльності;  

– координацію діяльності науково-дослідних, науково-виробничих 

підприємств, державної інноваційної фінансово-кредитної установи, 

підприємств та установ науково-технічної інформації, центрів науки, інновацій 

та інформатизації; 

–  розроблення нормативно-правових актів щодо формування державної 

політики у вказаних сферах.   

Своєю чергою завдання формування стратегічних та середньострокових 

пріоритетних напрямів державних цільових програм та моніторинг їх реалізації; 

формування інноваційної інфраструктури; розроблення нормативно-правових 

актів щодо формування державної політики у названих сферах; участь у 

формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної 

діяльності, трансферу технологій покладені на відділ інноваційних програм та 

інноваційної інфраструктури. 

Методологічне забезпечення державної політики у сфері трансферу 

технологій є окремим завданням відділу трансферу технологій у складі 

згаданого департаменту Міністерства освіти і науки, що також розцінюємо 

позитивно з позицій необхідності формування методологічних засад організації 

фінансового регулювання в Україні. Також його завданнями є створення 

сприятливих умов для діяльності у сфері трансферу технологій; розроблення 

нормативно-правових актів щодо формування державної політики у зазначеній 

сфері; формування інфраструктури у сфері трансферу технологій; сприяння 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в інноваційній сфері; 

координація діяльності відповідних структур і підрозділів органів виконавчої 

влади з питань діяльності у сфері трансферу технологій; участь у формуванні та 

забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності, 

трансферу технологій. Як окремий підрозділ виділено відділ інноваційних 

проектів та залучення інноваційних ресурсів з такими завданнями: організація 

роботи технологічних та наукових парків; державна реєстрація та моніторинг 
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реалізації інноваційних проектів, проектів технологічних та наукових парків; 

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері 

інноваційної діяльності, трансферу технологій; розроблення нормативно-

правових актів щодо формування державної політики у згаданих сферах [238]. 

Відтак на основі розглянутого вище можна стверджувати про певні 

законодавчі “колізії”, зокрема відмінності у завданнях, передбачених для 

центрального органу у сфері інновацій базовим законом, а також переліком 

завдань, прописаних безпосередньо у “Положенні про Міністерство освіти і 

науки України”. З метою забезпечення ефективного функціонування системи 

регулювання інноваційної діяльності в Україні такі прогалини у чинній 

нормативно-правовій базі, безумовно, повинні бути усунуті, має відбутись 

уніфікація законодавства на основі уточнення відповідних суперечливих 

положень у окремих актах. 

Зауважимо, що за Законом України “Про інноваційну діяльність” інші 

центральні органи виконавчої влади здійснюють підготовку пропозицій щодо 

реалізації інноваційної політики у відповідній галузі економіки, створюють 

організаційно-економічні механізми підтримки її реалізації; готують та 

подають у встановленому порядку згідно з компетенцією пропозиції щодо 

середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого 

рівня; доручають державним інноваційним фінансово-кредитним установам 

проведення конкурсного відбору пріоритетних інноваційних проектів, що 

реалізуються в межах середньострокових пріоритетних напрямів галузевого 

рівня, і здійснення фінансової підтримки цих проектів за кошти, передбачені 

законом про Державний бюджет України на відповідний рік, здійснюють інші 

передбачені повноваження [269]. 

Варто наголосити, що в структурі центральних органів виконавчої влади 

також важливою з погляду організації регулювання інноваційних процесів є 

роль Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, а 

також Міністерства інфраструктури України. 
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У складі Міністерства економічного розвитку і торгівлі перебуває 

департамент розвитку інновацій та інтелектуальної власності та департамент 

залучення інвестицій. При цьому зазначено, що Міністерство провадить 

інвестиційно-інноваційну політику, а також регуляторну політику [236]. Своєю 

чергою складовою Міністерства фінансів України є Департамент фінансової 

політики, аналіз завдань та функцій якого дає змогу стверджувати про значний 

потенціал регулюючого впливу та можливості його реалізації, керуючись 

повноваженнями міністерства загалом [239].  

Окрім того, у складі Міністерства інфраструктури України функціонує 

управління стратегічного розвитку інфраструктури та інвеcтицій, основними 

завданнями якого є реалізації державної політики з питань: 

– розвитку інфраструктури галузі транспорту, дорожнього господарства та 

сфери поштового зв’язку, зокрема з метою своєчасного, повного та якісного 

задоволення потреб населення та економіки в усіх видах транспорту; 

– взаємодії на ринку послуг автомобільного, авіаційного, залізничного, 

морського і річкового транспорту, створення рівних умов для розвитку 

господарської діяльності підприємств; 

– визначення та розвитку пріоритетної транспортної мережі (міжнародні 

транспортні коридори та осі тощо); 

– інвестиційної політики в галузях транспорту, у дорожньому               

господарстві [237]. 

Враховуючи зазначене, на наш погляд, цілком очевидними є 

методологічні помилки у підходах до формування системи фінансового 

регулювання інноваційної діяльності на рівні центральних органів влади в 

Україні. Адже, не зважаючи на те, що Міністерство освіти і науки України, 

згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.20.2014 року є головним 

органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сферах інноваційної, наукової та 

науково-технічної діяльності, освіти і науки, трансферу (передачі) технологій 

[266], низка функцій та завдань у цій сфері – у компетенції Міністерства 
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економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, Міністерства 

інфраструктури України. При цьому відбувається дублювання функцій, 

відсутність логіки в організації системи регулювання загалом, що в підсумку 

порушує рівновагу у частині інституційних основ фінансового регулювання, 

викликаючи відповідні дисбаланси на практиці. Відтак знижується ефективність 

функціонування національної інноваційної системи як об’єкта такого регулювання.  

Стратегічні помилки у наукових підходах призводять до того, що система 

регулювання не може працювати ефективно апріорі через наявну нормативно-

правову базу, а в роботі самих інститутів регулювання простежується 

відсутність чітких механізмів для координації дій з метою досягнення 

позитивного кінцевого результату. Отже, окреслена ситуація пов’язана із  

недоліками методологічного характеру, які є подвійними: 

– по-перше, надмірне роззосередження у функціональному призначенні, 

напрямах діяльності, дублювання функцій, однією з причин чого є законодавчі і 

нормативні колізії; 

– по-друге, наявний у державі механізм узгодження роботи інститутів 

регулювання інноваційних процесів функціонує неефективно, а в окремих 

випадках узагалі відсутній. 

Розглянемо повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевого 

самоврядування у сфері інноваційної діяльності.  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації (у межах делегованих їм органами місцевого самоврядування 

повноважень) відповідно до їх компетенції: готують та подають Верховній Раді 

Автономної Республіки Крим, відповідним радам пропозиції щодо 

середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

регіонального рівня; розробляють проекти регіональних інноваційних програм,  

подають їх для затвердження відповідно Верховній Раді Автономної 

Республіки Крим, обласним і районним радам; вживають заходів щодо 

виконання регіональних інноваційних програм; сприяють інноваційній 
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діяльності у своєму регіоні і створенню сучасної інфраструктури у цій сфері; 

залучають підприємства, установи й організації, розташовані на 

підпорядкованій їм території, за їх згодою, до розв’язання проблем 

інноваційного розвитку регіонів; доручають державним інноваційним 

фінансово-кредитним установам (їх регіональним відділенням) проведення 

конкурсного відбору інноваційних проектів регіональних інноваційних програм 

і здійснення їх фінансової підтримки у межах коштів, передбачених у  

бюджеті Автономної Республіки Крим і обласних та районних бюджетах; 

подають пропозиції спеціально уповноваженому центральному органу 

виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності стосовно долучення 

інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм і їх 

фінансування шляхом кредитування із державного бюджету.  

Відзначимо, що виконавчі органи місцевого самоврядування відповідно 

до їх компетенції: розробляють проекти місцевих інноваційних програм і 

подають їх для затвердження відповідним місцевим радам; вживають заходів 

щодо виконання місцевих інноваційних програм; залучають підприємства, 

установи й організації, розташовані на підпорядкованій їм території, за їх 

згодою, до розв’язання проблем інноваційного розвитку населених пунктів; 

доручають державним інноваційним фінансово-кредитним установам (їх 

регіональним відділенням) або комунальним інноваційним фінансово-

кредитним установам проведення конкурсного відбору інноваційних проектів 

місцевих інноваційних програм і здійснення фінансової підтримки цих проектів 

у межах коштів, передбачених у відповідному місцевому бюджеті; готують і 

подають відповідним місцевим радам пропозиції щодо створення комунальних 

спеціалізованих інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансової 

підтримки місцевих інноваційних програм; подають пропозиції спеціально 

уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної 

діяльності стосовно долучення інноваційних проектів за місцевими програмами 

до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування із державного 

бюджету через державні інноваційні фінансово-кредитні установи.  
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Водночас державний контроль у сфері інноваційної діяльності 

здійснюється:  

а) Міністерством освіти і науки України – спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності;  

б) Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування у межах їх повноважень;  

в) щодо визначених статтями Закону “Про інноваційну діяльність” 

особливостей оподаткування – Державною фіскальною службою України [269]. 

Також у межах вітчизняного нормативно-правового “поля” функціонує 

окремий центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері інтелектуальної власності, яким є Державна служба інтелектуальної 

власності України. Створення об’єктів інтелектуальної власності та їх захист є 

важливим аспектом у процесі комерціалізації інновацій та досягнення 

максимального ефекту від їх впровадження у підсумку, відтак регулювання цієї 

сфери має особливе значення. 

Зазначимо, що Державна служба інтелектуальної власності України 

відповідно до покладених на неї завдань [233]: 

– узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать 

до її компетенції, розробляє пропозиції та подає їх міністрові економічного 

розвитку і торгівлі; 

– організовує проведення експертизи заявок на об’єкти права 

інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

– здійснює державну реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності, 

проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності, що охороняються на території України; 

– веде державні реєстри об’єктів права інтелектуальної власності; 

– аналізує стан застосування і дотримання національного законодавства і 

міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав; 

– здійснює міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності; 
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– організовує інформаційну діяльність у сфері інтелектуальної власності; 

– вивчає, узагальнює та аналізує досвід зарубіжних країн, а також практику 

застосування законодавства України у сфері інтелектуальної власності, 

розробляє та вносить пропозиції щодо вдосконалення та гармонізації 

законодавства України з нормами міжнародних договорів. 

Проте, на наш погляд, як і у розглянутих вище випадках, наявне 

дублювання функцій Служби із завданнями Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі, а також очевидним факт того, що вона як державний інститут не має 

належних інструментів для реалізації усіх покладених на неї завдань. 

У системі фінансового регулювання важливою є роль постійно діючого 

органу Кабінету Міністрів України – Комісії з організації діяльності 

технологічних парків та інноваційних структур інших типів, яка відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України у редакції від 16.10.2015 року виконує 

такі функції [281]: здійснює організаційне та методичне забезпечення роботи зі 

створення і функціонування технологічних парків та інноваційних структур 

інших типів; розглядає і надає рекомендації щодо формування стратегічних 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та середньострокових 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного, галузевого 

та регіонального рівнів; вносить пропозиції до проектів державних 

інноваційних програм і щодо необхідних обсягів бюджетних коштів для їх 

кредитування; розглядає пропозиції щодо державного замовлення на 

інноваційну продукцію; сприяє організації проведення систематичного 

моніторингу інноваційного розвитку України, а також виконання інноваційних 

та інвестиційних проектів; організовує проведення експертизи проектів 

створення технологічних парків та інноваційних структур інших типів, вирішує 

питання щодо їх державної реєстрації; погоджує пріоритетні напрями 

діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів; 

приймає рішення щодо реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів 

технологічних парків та інноваційних структур інших типів; вирішує питання 

щодо подальшої реалізації інвестиційних та інноваційних проектів 
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технологічних парків та інноваційних структур інших типів за результатами 

моніторингу їх виконання; готує пропозиції щодо: доцільності надання 

суб’єктам інноваційної діяльності фінансової підтримки за рахунок коштів 

державного бюджету; забезпечує удосконалення: а) системи показників і 

критеріїв економічної та соціальної ефективності інвестиційних та 

інноваційних проектів, що виконуються технологічними парками та 

інноваційними структурами інших типів; б) механізму ведення оперативного 

бухгалтерського обліку витрат на інвестиційні та інноваційні проекти; 

в) запровадження системи контролю та відповідної державної статистичної і 

бухгалтерської звітності; г) реалізації механізму нарахування та цільового 

використання коштів, що акумулюються на спеціальних рахунках 

технологічних парків, здійснення контролю за цільовим використанням 

сировини, матеріалів, устаткування, комплектуючих виробів та інших товарів, 

що ввозяться технологічними парками в Україну для реалізації інвестиційних 

та інноваційних проектів. 

Однак ефективність функціонування Комісії з організації діяльності 

технологічних парків та інноваційних структур інших типів є малоефективною, 

зокрема у зв’язку із тим, що немає чітких підходів до визначення її місця та 

ролі у загальній системі регулювання. При цьому повноваження щодо 

організації та контролю діяльності технопарків та наукових парків водночас 

має Міністерство освіти і науки України та певною мірою також Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі. 

В Україні впродовж багатьох років були намагання створити, окрім 

діючих загальнодержавних і місцевих органів влади й управління, окремий 

державний інститут, що займався б стимулюванням інноваційної діяльності, 

координував заходи щодо формування сприятливого інвестиційного 

середовища, розвитку інноваційного та інвестиційного потенціалу тощо, 

зокрема і в частині фінансового регулювання цих процесів. 

Так, у 2005 році було створено Державне агентство України з інвестицій 

та інновацій, а також Національну раду України з інвестицій та інновацій, як 
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допоміжні та дорадчі органи, підпорядковані Президентові [280]. У 2005 році 

постановою Кабміну також був утворений Український центр сприяння 

іноземному інвестуванню у складі Мінекономіки [282].  

Аналіз завдань і функцій згаданих вище установ давав підстави 

стверджувати про дублювання чи навіть нелогічність їх одночасного 

функціонування, а відтак практично відсутність будь-якого регулюючого 

потенціалу в інноваційній сфері. З метою уникнення цього названі  інституції, 

безумовно, мали бути об’єднані в єдину, або ж ліквідовані з наступним 

створенням нової. Такій установі треба було надати статус самостійного 

відомства, чітко передбачити функції, завдання, а також інструменти їх 

реалізації, що сприяло б досягненню консенсусу і дієвості новоутвореної 

структури, на відміну від формального характеру існування її попередників. 

Власне спробу цього зробили через Указ Президента України від 

09.12.2010 року № 1085 “Про оптимізацію центральних органів виконавчої 

влади”, згідно з яким було утворено Державне агентство з інвестицій та 

управління національними проектами України. Агентство утворено шляхом 

реорганізації Державного агентства України з інвестицій та розвитку (таку 

назву у червні 2010 року отримало Державне агентство України з інвестицій та 

інновацій) та Державного агентства України з управління національними 

проектами і було їх правонаступником. При цьому діяльність агентства мав 

спрямовувати і координувати Кабінет Міністрів України через Першого віце-

прем’єр-міністра України.  

Відзначимо, що відповідно до Положення “Про Державне агентство 

України з інвестицій та розвитку”, що було затверджене Постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.05.2010 року № 356, основними завданнями агентства 

було визначено такі: 

– участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у 

сфері інвестиційної та інноваційної діяльності;  

– сприяння залученню інвестицій, забезпечення підвищення вітчизняного 

потенціалу з експорту продукції, що виробляється на підприємствах галузей 
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національної економіки, а також стимулювання вітчизняного виробництва 

продукції, імпорт якої становить значну частку на ринку України [260]. 

Своєю чергою Указ Президента України “Про Державне агентство з 

інвестицій та управління національними проектами України” вiд 12.05.2011 року 

№ 583/2011 визначив такі основні завдання агентства: 

1) реалізація державної політики у сфері інвестиційної діяльності та 

управління національними проектами;  

2) управління національними проектами – стратегічно важливими 

проектами, що забезпечують технологічне оновлення та розвиток базових 

галузей реального сектора економіки України;  

3) вживання заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного іміджу 

України та підтримка інвестиційного розвитку регіонів України [259].  

Державне агентство з інвестицій та управління національними 

проектами (Держінвестпроект) України відповідно до покладених на нього 

завдань мало: 

1) забезпечувати реалізацію державної політики у сфері інвестиційної 

діяльності, державно-приватного партнерства та управління національними 

проектами;  

2) розробляти пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів,                

актів Президента України та Кабінету Міністрів України, пропозиції з питань, 

що належать до компетенції Держінвестпроекту України, та в установленому 

порядку вносити їх на розгляд Президентові України, Кабінету                        

Міністрів України;  

3) сприяти залученню вітчизняних та іноземних інвестицій в               

економіку України;  

4) вживати заходів, у тому числі міжнародних, спрямованих на 

формування позитивного інвестиційного іміджу України, зокрема 

організовувати і проводити в Україні та за кордоном презентації, форуми з 

питань, віднесених до сфери діяльності Держінвестпроекту України;  
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5) у межах своїх повноважень брати участь у підготовці пропозицій щодо 

формування і реалізації державної податкової, митної, бюджетної політики;  

6) готувати пропозиції щодо формування державного бюджету України і 

загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку України, 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України та ін. [259]. 

Державне агентство з інвестицій та управління національними 

проектами України було центральним органом виконавчої влади, при чому 

головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із 

забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності 

та управління національними проектами.  

Відзначимо, що потенціал Агентства не був реалізований, тому цей орган 

ліквідували у 2015 році, по суті не реалізувавши жодного інвестиційного 

проекту. При цьому Кабмін передав Міністерству економічного розвитку і 

торгівлі України функції управління інвестиційними проектами та інші функції, 

пов’язані зі сприянням активізації інвестиційної та інноваційної діяльності, що 

покладалися до того на Агентство. 

Також до 2014 року, упродовж чотирьох років, діяло Державне 

агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, що було 

правонаступником Державного комітету України з питань науки, інновацій 

та інформатизації (останній функціонував упродовж 2010 року та своєю 

чергою був утворений на основі ліквідованих Державного комітету з питань 

науково-технічного та інноваційного розвитку і Державного комітету 

інформатизації України). При цьому у відповідному Положенні про це 

Агентство зазначалося, що воно входить до системи органів виконавчої  

влади та утворюється для реалізації державної політики у сфері  

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу  

технологій, інформатизації, формування і використання національних  

електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку  

інформаційного суспільства.  
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При цьому на Державне агентство з питань науки, інновацій та 

інформатизації України було покладено такі функції [265]: 

– організовувати прогнозно-аналітичні дослідження тенденцій науково-

технічного та інноваційного розвитку, а також розвитку інформаційного 

суспільства;  

– готувати і подавати пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів 

розвитку науки і техніки, інноваційної діяльності; відносити наукові об’єкти до 

таких, що становлять національне надбання; утворювати та реорганізовувати 

державні наукові установи; надавати статусу національного наукового центру  

науково-дослідним (науково-технічним) установам, вищим навчальним  

закладам; проектів державних цільових наукових, науково-технічних та  

інноваційних програм і визначати обсяги коштів державного бюджету  

для їх фінансування; утворювати спеціалізовані державні інноваційні  

фінансово-кредитні установи для фінансової підтримки інноваційних  

програм і проектів, розробляти статути таких установ (положення про  

них);  

– проводити щороку аналіз результативності провадження наукової, науково-

технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, ефективності 

використання державних фінансових, матеріально-технічних ресурсів, а також 

кадрового потенціалу;  

– брати участь у щорічному проведенні аналізу стану виконання наукових і 

науково-технічних програм; 

– організовувати та проводити конкурс наукових і науково-технічних 

проектів, спрямованих на реалізацію (виконання) завдань державних цільових 

наукових та науково-технічних програм за пріоритетними напрямами розвитку 

науки і техніки;  

– брати участь у здійсненні в установленому порядку проведення державної 

наукової та науково-технічної експертизи проектів міждержавних та державних 

цільових програм, у тому числі інноваційних проектів, проектів технологічних 

парків;  
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– здійснювати в установленому порядку державну реєстрацію технологічних 

парків та їх проектів, інноваційних проектів, проектів наукових парків, вести 

Державний реєстр інноваційних проектів, Державний реєстр проектів 

технологічних та наукових парків; 

– проводити конкурсний відбір інноваційних проектів, проектів науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт для їх фінансової підтримки за 

рахунок коштів державного бюджету, здійснювати фінансування науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт для задоволення потреб держави; 

– готувати пропозиції щодо формування і використання коштів 

спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ, які 

належать до сфери його управління, контролювати  їх діяльність;  

– сприяти розвитку інноваційної інфраструктури та інфраструктури 

трансферу технологій, стимулювати залучення інвестицій у цьому напрямі; 

– готувати та подавати пропозиції щодо вдосконалення функціонування 

державних регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації, що 

входять до складу державної системи науково-технічної та економічної 

інформації, відділень науково-технічної, зокрема кон’юнктурно-економічної і 

патентної, інформації на регіональному рівні; 

– формувати порядок проведення моніторингу розвитку інформаційного 

суспільства в Україні та за кордоном;  

– брати участь в організації навчання та готувати пропозиції щодо 

вдосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців у сфері наукової, 

науково-технічної, інноваційної діяльності, інформатизації та трансферу 

технологій, а також щодо координації галузевої підготовки та перепідготовки 

фахівців з питань інтелектуальної власності, трансферу технологій та 

управління інноваційною діяльністю. 

Аналіз роботи Державного агентства з питань науки, інновацій та 

інформатизації України дає змогу стверджувати, не зважаючи на достатньо 

широкий спектр прописаних законодавством функцій, про його дієвість як 

певного аналітичного та маркетингового “центру”, однак низький ефект для 
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сприяння інноваційній активності в інших аспектах своєї роботи, що також 

було пов’язано із недосконалістю підходів до організації діяльності, зокрема 

цього органу. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 року Державне 

агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України було 

перейменовано на Державне агентство з питань електронного урядування 

[102]. У цьому ж нормативному акті Міністерство освіти і науки було 

визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з 

реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності, трансферу технологій. Водночас 01.10.2014 року було 

затверджено Положення про Державне агентство з питань електронного 

урядування [264], аналіз якого дає підстави стверджувати про суттєве 

зменшення повноважень агентства у сфері інновацій та по суті їх передачу 

Міністерству освіти і науки та Міністерству економічного розвитку і торгівлі. 

Також Кабінет Міністрів України за участі Міністерства освіти і науки 

України створює спеціалізовані державні небанківські інноваційні фінансово-

кредитні установи, підпорядковані міністерству, які діють на основі положення 

(статуту), затвердженого Кабінетом Міністрів України [269]. Роль цих установ 

у вітчизняних реаліях розглянута детальніше у підрозділі 4.1. 

У серпні 2016 року Кабінет міністрів України створив Офіс підтримки і 

супроводу інвестицій, завданням якого має бути максимальне сприяння 

іноземним інвесторам у вкладенні коштів у національну економіку. Водночас, 

зважаючи на ключові ідеї створення цього органу, він співпрацюватиме з усіма 

бізнес-асоціаціями, зокрема і міжнародними – Американською торговою 

палатою, Європейською бізнес-асоціацією тощо. При цьому передбачена 

посада Урядового уповноваженого Офісу, завданням якого буде також і 

налагодження якісного механізму співпраці з місцевою владою. Відтак 

ефективність функціонування новоствореного інституту можна буде оцінити 

лише у перспективі за першими підсумками роботи. 
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На наш погляд, у підходах до формування системи фінансового 

регулювання інноваційної діяльності в Україні у контексті створення 

формальних інститутів (інститутів регулювання, що діяли та діють зараз, як 

підпорядкованих профільним міністерствам, так і самостійних, а також 

нормативно-правової бази) було допущено низку помилок методологічного 

характеру: 

– несвоєчасність, нелогічність, неузгодженість, низький методологічний 

рівень законодавства й нормативно-правової бази, що “підривало правовий 

фундамент” функціонування системи; 

– формальність створення та функціонування інститутів регулювання у 

зв’язку із відсутністю цілісно сформованих нормативних засад їх роботи, що 

уже апріорі обмежувало ефективність; 

– дефіцит реальних інструментів організації роботи та обмеженість 

повноважень органів регулювання разом із проблемою їхнього дублювання; 

–  відсутність стратегічних засад фінансового регулювання інноваційних 

процесів у національній економіці та єдиного економіко-правового 

розуміння стратегії розвитку системи.  

Аналіз методологічних основ дав змогу обгрунтувати наукові підходи до 

формування сучасної системи фінансового регулювання в Україні на основі її 

інституційної модернізації в частині функціонування формальних інститутів, що 

мають полягати у наступному: 

– необхідності ухвалення цілісної стратегії фінансового регулювання 

інноваційної діяльності, узгодженої із загальною стратегією соціально-

економічного розвитку держави; 

– завершенні формування стабільної нормативно-правової бази, 

узгодженої зі світовими нормами права та, зокрема, європейським 

законодавством, зважаючи на обраний Україною вектор інтеграції; 

– формуванні цілісної, збалансовану, концептуально обгрунтованої   

системи інститутів регулювання, чіткого визначення завдань та функцій 

окремих органів у ній; 
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– забезпеченні процесу координації дій та механізмів комплексного 

впливу інститутів регулювання у межах законодавчо регламентованих 

повноважень на національну інноваційну систему. 

Реалізація сформульованих підходів повинна дати змогу досягти 

максимального ефекту від функціонування системи фінансового регулювання, 

зокрема, нормативно-правового забезпечення та інститутів регулювання на 

основі їхньої оптимізації, чіткої взаємоузгодженості завдань у контексті 

врахування євроінтеграційних перспектив України з обов’язковим динамічним 

внесенням своєчасних коректив у цей процес. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Поглиблено методологічні засади фінансового регулювання інноваційної 

діяльності в частині обґрунтування принципів та інституційних його основ й 

наукових підходів до формування сучасної системи регулювання. 

Аргументовано, що фінансове регулювання інноваційної діяльності в Україні 

має відбуватися на основі таких принципів: наукової обґрунтованості; 

нормативно-правової врегульованості; комплексності; стратегічної орієнтації; 

інституційного характеру регулювання; пріоритетності; узгодженості й 

гнучкості; результативності; доцільності; захисту національних інтересів.  

З’ясовано, що інституційні основи фінансового регулювання інноваційної 

діяльності складають формальні та неформальні інститути. Як формальні 

інститути фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні 

розглянуто: законодавсто України та нормативно-правова базу в цілому у цій 

сфері; інститути регулювання, тобто органи державної влади й управління, які 

тією чи іншою мірою впливають на інноваційні процеси та їхнє фінансове 

регулювання. Неформальними інститутами фінансового регулювання 

інноваційної активності в Україні є: національна самовизначеність й підтримка 

інновацій як основи розвитку; інноваційна культура; психологія; інноваційне 

мислення; історичний досвід; традиції організації інноваційної діяльності; 
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проінформованість суспільства та рівень його інтегрованості у використання 

інновацій (товарів, послуг тощо). Водночас між неформальними інститутами та 

національною інноваційною системою існує взаємовплив. Це пояснюється тим, 

що не лише неформальні інститути обумовлюють функціонування національної 

інноваційної системи, але й тенденції та особливості останньої у той чи інший 

історичний період впливають на формування неформальних інститутів, при 

цьому формальні інститути, на відміну від неформальних є складовою системи 

фінансового регулювання.  

Обгрунтовано економічний зміст  національної інноваційної системи як 

сукупності відносин з приводу створення, розповсюдження та використання 

інновацій в межах певної країни, обумовлених національною соціокультурною 

специфікою, геополітичними особливостями та стратегією економічного 

розвитку.  Її структурними елементами є: підсистеми генерації знань, 

виробництва інноваційних продуктів, інноваційної інфраструктури з 

врахуванням специфіки взаємозв’язків та існуючої між ними взаємодії.  

Виділено такі  принципи побудови національної інноваційної системи: 

національної ідентичності; системності; забезпечення інноваційної безпеки; 

інтегрованості; врахування синергетичних ефектів функціонування структурних 

елементів системи; інтелектуалізації; врахування кластерних ефектів; 

конкурентоспроможності; інституційної врегульованості. Аргументовано 

обумовленість дієвості національної інноваційної системи ефективністю 

інституційного регулювання. 

Функціонування національної інноваційної системи передбачає 

необхідність врахування внутрішніх та зовнішніх чинників впливу на її 

формування. З-поміж внутрішніх чинників виокремлено: історичні особливості 

економічного розвитку країни та її технологічний рівень; національні традиції 

та психологію управління; рівень та якість освітніх послуг; практику 

господарських відносин між суб’єктами; розвиток економічної інфраструктури 

та потенціал її використання в інноваційній сфері. Водночас зовнішніми 

чинниками є: глобальні світові економічні тенденції; сучасна філософія 
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організації та регулювання інноваційних процесів; міжнародне нормативно-

правове регулювання інноваційної діяльності, трансферу технологій тощо; 

особливості інноваційних комунікацій у сучасній світовій практиці, зокрема 

зв’язки держави з країнами-реципієнтами, а також країнами постачальниками 

високих технологій; міжнародний бізнес-імідж країни та її інноваційне 

сприйняття у світі. Відтак функціонування національної інноваційної системи 

безпосередньо обумовлене сприятливим правовим та економічним 

середовищем, наявністю розвинутої інноваційної інфраструктури, 

ефективністю механізмів регулювання, зокрема сприянням комерціалізації 

результатів наукових досліджень та розробок, з особливим акцентом на 

забезпечення функціонування системи генерації знань. 

Окреслено етапи еволюції системи фінансового регулювання сфери 

інновацій у національній економіці та виявлено досягнуті успіхи й прорахунки 

в організації її функціонування. Поглиблено методологічні засади дослідження 

національної інноваційної системи та формування сучасної системи її 

фінансового регулювання в умовах конкурентного середовища. 

Аргументовано, що у методологічних підходах до формування системи 

фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні у контексті 

створення формальних інститутів (інститутів регулювання, що діяли та діють 

зараз, як підпорядкованих профільним міністерствам так і самостійних, а також 

нормативно-правової бази) було допущено низку помилок: несвоєчасність та 

неузгодженість, неналежний рівень законодавства й нормативно-правової бази, 

що “підривало правовий фундамент” функціонування системи; формальність 

створення та функціонування інститутів регулювання у зв’язку з відсутністю 

належних нормативних засад їх функціонування, що уже апріорі обмежувало 

ефективність; дефіцит реальних інструментів організації роботи та 

обмеженість повноважень органів регулювання; відсутність стратегічних 

засад фінансового регулювання інноваційних процесів у національній 

економіці та єдиного економіко-правового розуміння стратегії розвитку 

системи.  
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Обгрунтовано наукові підходи до формування сучасної системи 

фінансового регулювання в Україні на основі її інституційної модернізації в 

частині функціонування формальних інститутів, що мають полягати у 

наступному: необхідності ухвалення цілісної стратегії фінансового регулювання 

інноваційної діяльності, узгодженої із загальною стратегією соціально-

економічного розвитку держави; завершенні формування стабільної 

нормативно-правової бази, узгодженої зі світовими нормами права та, 

зокрема, європейським законодавством, зважаючи на обраний Україною 

вектор інтеграції; формуванні цілісної, збалансовану, концептуально 

обгрунтованої   системи інститутів регулювання, чіткого визначення завдань 

та функцій окремих органів у ній; забезпеченні процесу координації дій та 

механізмів комплексного впливу інститутів регулювання у межах 

законодавчо регламентованих повноважень на національну інноваційну 

систему. Реалізація сформульованих підходів дасть змогу досягти максимального 

ефекту від функціонування системи фінансового регулювання, зокрема, 

нормативно-правового забезпечення та інститутів регулювання на основі їхньої 

оптимізації, чіткої взаємоузгодженості завдань у контексті врахування 

євроінтеграційних перспектив України. 

Одержані у другому розділі результати опубліковано у наукових працях 

автора : [74; 76; 77; 83; 97; 358]. 
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РОЗДІЛ 3. ДІЄВІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЯК 

ОБ’ЄКТА ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

3.1. Оцінка динаміки показників інноваційної діяльності в Україні 

 

Результативність фінансового регулювання та розроблення стратегії його 

здійснення в Україні передбачає необхідність першочергового аналізу дієвості 

національної інноваційної системи у розрізі виробництва інноваційних 

продуктів, генерації знань, інноваційної інфраструктури, враховуючи 

пропонований функціональний підхід до структуризації й виділення її 

елементів. Такий аналіз доцільно провести, на наш погляд, керуючись тим, що 

інноваційну систему відповідно до сформульованих теоретичних та 

методологічних засад у широкому контексті розглядаємо як об’єкт фінансового 

регулювання, що дає змогу враховувати аспект національної ідентичності та 

регулюючий вплив на окремі складові. 

Підвищення інноваційної активності підприємств та інтенсифікація 

виробництва інноваційної продукції на сьогодні, у період переходу від 

постіндустріальної моделі економіки до інформаційної, є умовою соціально-

економічного добробуту у кожній державі. Інноваційна діяльність є ключовим 

рушієм підвищення ефективності виробництва, однією зі складових процесу 

успішного функціонування підприємства, тому інтенсифікація динаміки 

економічного зростання економіки України передбачає інноваційність 

підприємницької діяльності. 

Упродовж усіх років розвитку незалежної України органи державної 

влади й управління ухвалювали значну кількість нормативно-правових актів, 

якими, зокрема було затверджено різні програми та стратегії, спрямовані на 

підвищення результативності інноваційної діяльності підприємств, однак 

більшість із них не вдалося реалізувати в реальній економіці, що і зумовило 

спад інноваційної активності вітчизняних підприємств. 
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Отже, для детальнішого аналізу інноваційної активності підприємств в 

Україні простежимо їхню динаміку протягом 2005-2015 років (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Кількість підприємств в Україні, що займались інноваційною 

діяльністю у 2005-2015 роках 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.11.2016) 

 

Протягом 2005-2015 років, як видно з рисунка 3.1, не було чіткої 

тенденції до збільшення чи зменшення кількості підприємств, що займалися 

інноваційною діяльністю в Україні. Однак у 2008-2012 роках простежувалося 

поступове зростання кількості таких підприємств, а скажімо, в 2012 році 

порівняно з 2008 – кількість інноваційно орієнтованих суб’єктів 

господарювання зросла на 25,8 %, що ймовірно засвідчує усвідомлення 

сучасним менеджментом необхідності переходу на якісно новий етап розвитку, 

що своєю чергою сприяло створенню інноваційно-активних підприємств і 

активізації інноваційної діяльності на вже існуючих.  

Упродовж 2012-2015 років інноваційна діяльність суб’єктів 

господарювання в Україні почала різко знижуватися й у 2015 році порівняно з 
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2012 роком суттєво зменшилася (на 53,1 %), що зумовлено економічною і 

політичною кризою в державі та зменшенням загальної кількості 

функціонуючих суб’єктів господарювання в аналізований період в державі 

загалом (додатки Г, Д, Е).  

На рисунку 3.2 представлено динаміку кількості підприємств, що 

впроваджували інновації та їх роль у секторі вітчизняних промислових 

підприємств у 2005-2015 роках. 
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Рис. 3.2. Кількість підприємств, що впроваджували інновації та їх питома вага у 

загальній кількості вітчизняних промислових підприємств  

у 2005-2015 роках 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 19.11.2016) 

 

Аналізуючи дані, наведені на рисунку 3.2, зауважимо, що упродовж 

досліджуваного періоду була відсутня чітка тенденція до зміни питомої ваги 

вітчизняних підприємств, які впроваджували інновації у загальній їх кількості. 

Якщо у 2005-2007 рр. частка інноваційно-орієнтованих суб’єктів господа-

рювання зростала (у 2007 р. порівняно з 2005 р. збільшилась на 3,4 %), 

упродовж 2008-2011 рр. – залишалась приблизно на одному рівні, то у 2012-



 

 

165 

2014 рр. – знижувалась і досягла 12,1 % у 2014 р., що було спричинено 

суспільно-політичною невизначеністю та військовою агресією з боку Росії. 

Попри це, назагал у 2015 р. порівняно з 2005 р. частка таких підприємств зросла 

на 7,1 %.  Це дає змогу стверджувати про певні позитивні економічні зрушення 

в межах національного господарства (додатки Ж, З, И). Попри це, ґрунтовних 

підстав стверджувати за цими показниками, що в Україні уже сформовані 

вагомі передумови для переходу на інноваційну модель розвитку економіки 

нема, зважаючи на відставання у темпах науково-технічного прогресу не лише 

від передових держав світу, але й від колишніх постсоціалістичних країн. 

Отже, питома вага інноваційно-активних підприємств, які займалися 

впровадженням інновацій у загальній структурі промисловості є невеликою, що 

зумовлено непродуманістю стратегії розвитку країни в інноваційній сфері, 

ситуативністю застосування інструментів фінансового регулювання у 

поєднанні зі згаданою неефективністю функціонування національної 

інноваційної системи й низьким рівнем її дієвості. 

Доцільно зазначити, що у 2005-2015 роках у розрізі регіонів України 

(додатки К, Л, М), частка інноваційно-активних підприємств варіювала від 4 до 

40 % промислових підприємств регіону. При цьому найбільша кількість таких 

підприємств була зосереджена у Харківській, Кіровоградській, Івано-

Франківській, Одеській, Херсонській, Вінницькій, Львівській, Чернігівській, 

Миколаївській, Тернопільській, Запорізькій та Чернівецькій областях і в місті 

Києві [234]. 

Упродовж 2005-2015 років найбільша частка підприємств, які займалися 

інноваційною діяльністю і впроваджували інноваційну продукцію, була саме в 

Києві. У 2007 році 33,4 % вітчизняних інноваційних підприємства 

функціонували у столиці, що пояснюється значною концентрацією фінансових, 

людських, природних ресурсів та інвестиційною привабливістю. Також у 2007-

2015 роках суттєва частка інноваційних підприємств була сконцентрована в 

Запорізькій (26 %), Івано-Франківській (22,9 %), Кіровоградській (18,2 %), 

Львівській (17,2 %) областях. Зокрема, протягом 2008-2010 років у 
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Тернопільській області частка інноваційно-активних підприємств була 

найбільшою (у межах від 16,1 до 22,1 %), а впродовж 2012-2015 років 

активність в інноваційній сфері демонстрували також підприємства на 

Херсонщині (23,7 %) [234]. 

Таким чином, в більшості областей України функціонування підприємств, 

які займаються інноваційною діяльністю, зумовлене економічними перевагами 

того чи іншого регіону та його потенціалом з погляду існуючих напрямів 

провадження інноваційного процесу, інфраструктурного забезпечення тощо. 

Розглянемо динаміку підприємств-інноваторів у 2005-2015 роках (рис. 3.3). 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

мали витрати на інноваційну діяльність, од. впроваджували інновації, од.

 

Рис. 3.3. Динаміка інноваційно активних підприємств України  

у 2005-2015 роках 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 21.11.2016) 

 

Отже, як видно із даних рисунка 3.3, у 2005-2015 роках не спостерігається 

чітка тенденція щодо зміни кількості підприємств, які мали витрати на 

інноваційну діяльність і впроваджували інновації. Однак у 2006-2007 роках 

простежується зростання кількості таких підприємств, зокрема близько 75,8 % 

витрачали кошти на створення і впровадження нової продукції та нових 
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технологічних процесів (виконували дослідження і розробки, здійснювали 

виробниче проектування та іншу підготовку виробництва до впровадження 

інновацій, придбання машин та обладнання, пов’язаного з упровадженням 

інновацій, нових технологій, працювали у сфері маркетингу та реклами тощо), 

майже 90 % – впроваджували інновації (постачали на ринок інноваційну 

продукцію або застосовували нові способи виробництва за допомогою нових 

технологій чи нового устаткування), 82,1 % – реалізовували інноваційну 

продукцію [234]. 

Зауважимо, що впродовж 2007-2009 років кількість суб’єктів 

господарювання, які мали витрати на інноваційну діяльність знизилася на 

12,8 %, що зумовлено погіршенням фінансового становища в країні у зв’язку із 

наслідками економічної кризи, при цьому кількість підприємств, які 

впроваджували інновації у вказаний період також зменшилася на 0,5 %. 

Як суттєвий позитив, відзначимо стрімке зростання інноваційної 

діяльності підприємств у 2009-2013 роках. У цей період із загальної кількості 

інноваційно-активних підприємств 83,2 % впроваджували інновації. Більша за 

середню в Україні активність – серед підприємств з оброблення деревини та 

виготовлення виробів з деревини – 93 %, машинобудування – 89,4 %, інших 

галузей промисловості – 86,5 %, металургійного виробництва та виробництва 

готових металевих виробів – 87,6 %, хімічної та нафтохімічної промисловості – 

84,2 %, з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 

84,1 % [234]. Характерно, що більше половини підприємств вивели на ринок 

України товари, що є новими або значно поліпшеними за їх властивостями або 

способами використання. 

У 2015 році кількість підприємств, які мали витрати на інноваційну 

діяльність, а також підприємств, які впроваджували інновації зменшилася 

порівняно з 2005 роком на 35,6 % та 12,0 % відповідно. Хоча 2015 року частка 

підприємств, які вважали себе інноваційно-активними в загальному обсязі 

промислових підприємств була більшою, ніж 2005 року, але на етапі виведення 

інноваційного продукту чи послуги на ринок у 2015 році через недосконалість і 
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суперечність законодавства, дефіцит фінансування за рахунок власних джерел 

коштів, неефективність фінансового регулювання не мали змоги впровад-

жувати інноваційну продукцію на ринок, що і зумовило такий різкий спад.  

Серед підприємств, які впроваджують інновації, можна виділити такі дві 

групи суб’єктів господарювання: 

1) підприємства, які впроваджують нові технологічні процеси, тобто 

створюють якісно нові типи операцій, які передбачають використання 

сировини і матеріалів задля виготовлення певної продукції; 

2) підприємства, які впроваджують інноваційну продукцію, нові 

конкурентоспроможні товари чи послуги. 

Простежимо динаміку впровадження нових технологічних процесів на 

промислових підприємствах у 2007-2015 роках (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Впровадження нових технологічних процесів на промислових 

підприємствах України у 2007-2015 роках 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 03.12.2016) 
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Як видно з рисунка 3.4, кількість упроваджених нових технологічних 

процесів у 2007-2011 роках стрімко зростає, зокрема, у 2011 році збільшилася 

на 76,9 % порівняно з 2007 роком. В аналізований період технологічні процеси 

впроваджувала значна кількість підприємств, найбільша їх частка припала на 

акціонерні товариства (27,2 %) та підприємства з чисельністю працюючих            

100–249 осіб (23,5 %). До таких технологічних процесів у цей період відносили 

нові або вдосконалені методи логістики, доставки чи розповсюдження                 

продукції, нову або вдосконалену діяльність із підтримки процесів матеріально-

технічного обслуговування чи операцій щодо закупівель, обліку або 

розрахунків.  

Характерно, що у 2013 році порівняно з 2011 роком відсоток впроваджень 

суб’єктами господарювання нових технологічних процесів зменшився на 

37,2 %, що зумовлено зниженням обсягів створення нових або вдосконалених 

методів обробки та виробництва продукції. Тобто, не відбувалося 

впровадження високих технологій та стратегічно важливих для економіки 

України з погляду перспектив розвитку національного господарства. 

За допомогою рисунка 3.5 проаналізуємо динаміку впровадження 

інноваційних видів продукції на промислових підприємствах України упродовж 

2007-2015 років. Протягом 2007-2015 років чітких тенденцій у змінах обсягів 

нових видів інноваційної продукції немає. Однак у 2010-2012 роках 

простежувалася тенденція до зростання обсягів впровадження інноваційної 

продукції – нових видів машин, устаткування, приладів, апаратів тощо.             

У 2015 році порівняно з 2007 кількість впровадженої інноваційної продукції 

зросла на 24,4 %. У цей період промислові підприємства впровадили 3 136 

інноваційних видів продукції, з яких 548 – нових винятково для ринку, 2 588 – 

нових лише для підприємства. Зі загальної кількості впровадженої продукції 

966 – нові види машин, устаткування, приладів, апаратів тощо, що загалом 

важливо з погляду забезпечення ефективності функціонування національної 

інноваційної системи.  
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Рис. 3.5. Впровадження інноваційних видів продукції на промислових 

підприємствах України у 2007-2015 роках 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 03.12.2016) 

 

Зауважимо, що найбільшу кількість інноваційних видів продукції 

впроваджено на підприємствах Тернопільської (27,2 % від загальної кількості 

впроваджених видів інноваційної продукції), Запорізької (12,7 %), Львівської 

(8,0 %), Харківської (6,6 %) областей та міста Києва (14,4 %), що дає змогу 

стверджувати про важливість цих регіонів для держави у процесі формування 

та реалізації інноваційного потенціалу країни [234]. 

Також у період 2006-2012 років підприємства, які займалися 

інноваційною діяльністю, впроваджували нові організаційні методи у діловій 

практиці, трудовому процесі і зовнішніх зв’язках підприємства (організаційні 

інновації) та вносили зміни в дизайн існуючих продуктів, види діяльності, 

спрямовані на збільшення обсягів продажів і ринкової частки, а також 

запровадження нових маркетингових методів стосовно елементів комплексу 

маркетингу (маркетингові інновації). Незважаючи на те, що організаційні та 
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маркетингові інновації належать до нетехнологічних, їхня роль у національній 

інноваційній системі, враховуючи існуючі у світі тенденції, також стратегічно 

важлива, відтак актуальною є й проблема фінансового регулювання. 

Оцінимо особливості розподілу промислових підприємств, що 

впроваджували інновації за типами інновацій, для наочності використаємо дані 

за трирічні періоди (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Розподіл промислових підприємств в Україні, що впроваджували 

інновації, за типами інновацій 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 22.11.2016) 

 

Так, упродовж економічно складних 2008-2010 років кількість 

підприємств, які впроваджували організаційні та маркетингові інновації була 

найбільшою. У цей період інновації впроваджували 1 562 підприємства, у т. ч. 

1 121 – інноваційний вид продукції, з них 340 – нових винятково для ринку та 

938 – нових лише для підприємства. Нові або суттєво вдосконалені інноваційні 

процеси впровадили 1 128 підприємств, у т. ч. 996 – запровадили нові або 

суттєво поліпшені методи виробництва продукції, 193 – нову або вдосконалену 

інфраструктуру, методи постачання або розповсюдження продукції та 311 – 
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нову або вдосконалену діяльність з підтримки процесів (системи матеріального 

обслуговування або операції щодо закупівель та обліку) [234]. Також зміни у 

дизайні продукції чи її пакуванні, розміщенні, просуванні на ринку чи 

ціноутворенні випробували на практиці 420 підприємств, а нові організаційні 

методи у свою діяльність запровадили 426 підприємств в Україні. 

Одним із показників, який відображає рівень активності інноваційних 

підприємств у вітчизняній промисловості є кількість промислових      

підприємств, що впроваджували інновації в розрізі видів економічної                                     

діяльності (таблиця 3.1). 

Таблиця 3.1 

Кількість промислових підприємств в Україні, що впроваджували інновації в 

розрізі видів економічної діяльності упродовж 2005-2014 років 

 

Роки 

 Усього, 

од. 

Добувна 

промисловість, од. 

Обробна 

промисловість, од. 

Виробництво та 

розподілення 

електроенергії, 

газу та води, од. 

2005 810 22 779 9 

2006 999 20 957 22 

2007 1 186 20 1 146 20 

2008 1 160 20 1 113 27 

2009 540 18 489 33 

2010 593 14 535 46 

2011 677 27 585 65 

2012 703 20 626 65 

2013 1 315 21 1 235 56 

2014 1 208 16 1 131 61 
Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 28.11.2016) 

 

Тобто, у 2005-2007 роках найбільша частка інноваційно активних 

підприємств була зосереджена у таких галузях: добувній промисловості – 

2,1 %, обробній – 96,2 %, у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та 

води – 1,6 % [234]. При цьому значно більшою за середню в Україні була 

частка інноваційно активних підприємств серед підприємств з виробництва 

коксу та продуктів нафтоперероблення, хімічної та нафтохімічної 
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промисловостей. Серед підприємств легкої, харчової промисловості, з 

видобування енергетичних та неенергетичних матеріалів, целюлозно-паперової, 

поліграфічної промисловості та видавничої справи, з виробництва деревини та 

виробів з деревини, нововведеннями займалося менше 10 % підприємств 

кожної галузі.  

Зауважимо, що протягом 2007-2009 років кількість підприємств, які 

займалися інноваційною діяльністю в промисловості поступово скорочувалась і 

станом на 2009 рік зменшилася на 54,5 %. У цей період питома вага 

підприємств, які займалися інноваційними видами діяльності була зосереджена 

у галузях з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, 

машинобудування, хімічної на нафтохімічної промисловості, а також 

металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів. 

Використовуючи рисунок 3.7 оцінимо структуру інноваційних 

промислових підприємств у розрізі видів економічної діяльності. 
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Рис. 3.7. Структура інноваційних промислових підприємств в Україні у розрізі 

видів економічної діяльності упродовж 2005-2014 років 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 28.11.2016) 
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Тобто, у 2010-2013 роках простежується тенденція до збільшення 

кількості промислових підприємств, активних в інноваційній сфері. Також, 

зазначимо, що протягом окресленого періоду порівняно з попередніми, 

переважаюча частина інноваційних підприємств була зосереджена в галузях з 

виробництва тютюнових виробів (26,3 %), основних фармацевтичних продуктів 

і фармацевтичних препаратів хімічної та нафтохімічної промисловостей 

(32,6 %), інших транспортних засобів (39,1 %), комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції (35,7 %), електричного устаткування (28,5 %), чого не 

спостерігалося у минулі роки [234]. Своєю чергою, станом на 2014 рік ключова 

частка підприємств, які займалися інноваційною діяльністю в промисловості, 

концентрувалася в галузях з виробництва основних фармацевтичних продуктів 

і фармацевтичних препаратів, комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, 

інших транспортних засобів, підприємства з добування металевих руд, 

підприємства з іншої діяльності щодо поводження з відходами та 

машинобудування.  

Отже, на основі проведеного аналізу можна стверджувати, що за період 

2006-2013 років основна частка інноваційно-активних підприємств була зосе-

реджена у галузях: з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, 

машинобудування, металургійного виробництва та виробництва готових мета-

левих виробів. Упродовж 2014 року діяльність таких підприємств була спря-

мована уже головно на фармацевтику, автотранспорт, електроніку та оптику. 

У своїй діяльності інноваційно активні підприємства для забезпечення 

ефективного функціонування та отримання економічного ефекту повинні у 

сфері науки та технологій раціоналізовувати обсяги витрат у розрізі визначених 

менеджментом напрямів інноваційної діяльності. Для ґрунтовнішого 

ознайомлення з вітчизняною системою інноваційних розробок проведемо 

аналіз розподілу обсягу витрат промислових підприємств України за 2005-2015 

роки, структуру якого подано на рисунку 3.8. 
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Рис. 3.8. Розподіл обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності 

 у 2005-2015 роках, у % 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 03.12.2016) 

 

Беззаперечно сьогодні однією з умов створення та впровадження інновацій 

є проведення досліджень і розробок на підприємстві або придбання їх результатів 

у сторонніх організацій. Понад чверть інноваційно активних підприємств у               

2005 році витратили 612,3 млн грн на дослідження і розробки, чому сприяли 

науково-дослідні та проектно-конструкторські підрозділи підприємств, 

чисельність працівників у яких становила 23,8 тис. осіб. Для впровадження 

інновацій 145 підприємств, або майже кожне восьме інноваційно активне 

підприємство, придбали 383 нових технологій, обсяг витрат на їх придбання склав 

243,4 млн грн. Водночас, майже третина інноваційно-активних підприємств 

займалася виробничим проектуванням та іншими видами підготовки виробництва 

для випуску нових продуктів, впровадження нових методів їх виробництва                       

(у 2005 році обсяг цих витрат становив 991,7 млн грн) [234]. 
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Необхідність технічної переоснащеності виробничих процесів для 

здійснення нововведень призвела до того, що понад 40 % інноваційно активних 

підприємств у 2005 році придбали машини, обладнання, установки та інші 

основні засоби, на які витратили 3,1 млрд грн на початку розглядуваного нами 

періоду. Частка підприємств, які витрачали кошти на маркетингові дослідження 

та рекламу нової продукції, в загальній кількості інноваційно активних 

підприємств збільшилася до 28,2 %. При цьому, підприємства з чисельністю 

працюючих 500-1 000 осіб на проведення цих робіт витратили 166,6 млн грн, 5-

10 тис. осіб – 104,4 млн грн [234]. 

Упродовж 2008 року на інноваційні роботи 1 066 підприємств витратили 

12,0 млрд грн, що на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2007 році, тобто підприємства 

продовжували інвестувати кошти в інноваційну сферу, не зважаючи на кризову 

ситуацію у світовій та національній економіці. Майже кожне підприємство 

спрямовувало кошти на придбання машин, обладнання та програмного 

забезпечення (7,7 млрд грн), майже кожне четверте на – виконання внутрішніх 

науково-дослідних розробок (1,0 млрд грн), кожне сьоме на придбання 

результатів науково-дослідних розробок у зовнішніх виконавців (0,3 млрд грн) 

та майже кожне десяте – на інші зовнішні знання або придбання нових 

технологій (0,4 млрд грн) [234]. Потрібно зазначити, що у 2008 році                            

216 підприємств займалися навчанням свого персоналу саме для розроблення 

та впровадження нових або суттєво вдосконалених продуктів та процесів, 138 – 

діяльністю щодо ринкового запровадження інновацій, включаючи ринкові 

дослідження та рекламну кампанію, що загалом важливо у зв’язку зі 

зростанням ролі маркетингу у сучасному ринковому середовищі в Україні. 

У післякризовий період, 2010-2012 роки, була відсутня чітка динаміка у 

зміні обсягу витрат підприємствами на інноваційну діяльність. Однак 

найбільше коштів, близько 70 %, витрачено на придбання машин, обладнання 

та програмного забезпечення, 10 % – на діяльність щодо ринкового 

запровадження інновацій та інші роботи, пов’язані зі створенням та 

впровадженням інновацій на внутрішні і на зовнішні науково-дослідні 
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розробки, інша частина коштів була спрямована на навчання та підготовку 

персоналу для розроблення та запровадження нових або значно вдосконалених 

продуктів та процесів, на придбання інших зовнішніх знань. 

Акцентуємо увагу на тому, що упродовж 2014-2015 років суттєвими були 

витрати на дослідження і розробки, що, зокрема, пов’язано із активізацією 

підприємств концерну “Укроборонпром” в умовах військових дій й агресії 

Росії. Протягом зазначених років відбулась значна активізація конструктоських 

бюро та інших підрозділів концерну, наслідком чого стали новітні розробки 

вітчизняних підприємств військово-промислової сфери в частині модернізації 

та конструювання сучасної принципово нової військової техніки. Їх результати 

– це як перші зразки, так і уже серійний випуск техніки під назвами “Барс”, 

“Козак”, “Тайпан”, “Фантом”, “Тінь”, “Сармат”, “Дозор”, “Оплот” та ін.  

Водночас у період 2010-2012 років найбільше коштів на технологічні 

інновації було витрачено підприємствами Івано-Франківської (26,0 %), 

Донецької (9,8 %), Хмельницької (9,3 %), Харківської (6,5 %), Миколаївської 

(6,5 %) областей та міста Києва (14,2 %). Значний обсяг інноваційних витрат 

припадав на підприємства хімічної та нафтохімічної промисловостей (34,2 %), 

машинобудування (31,6 %), з виробництва іншої неметалевої мінеральної 

продукції (13,6 %) та на підприємства з виробництва харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів (7,6 %) [234]. 

Уже в 2014 році для запровадження інновацій 1 206 підприємств 

витратили 7,7 млрд грн, що на 33,8 % більше, ніж у 2005 році, понад дві 

третини яких – на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення, 

15,9 % – на проведення науково-дослідних розробок власними силами, 6,9 % – 

на придбання результатів науково-дослідних розробок у інших підприємств 

(організацій), 0,6 % – на придбання інших зовнішніх знань (нових технологій) 

та 10,1 % – на навчання та підготовку персоналу для розробки та 

запровадження нових або значно вдосконалених продуктів та процесів, 

діяльність щодо ринкового запровадження інновацій та інші роботи, пов’язані 

зі створенням та впровадженням інновацій. 
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При цьому найбільше коштів у 2014 році було витрачено підприємствами 

міста Києва, Дніпропетровської, Вінницької та Харківської областей; серед 

видів економічної діяльності – підприємствами машинобудування (29,5 % 

загального обсягу витрат), майже половину яких – підприємствами з 

виробництва машин і устаткування, не віднесених до іншого устаткування, і 

понад третину – з виробництва інших транспортних засобів; підприємствами з 

виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (28,2 %); хімічної 

промисловості (15,7 %), більше двох третин яких – підприємствами з 

виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 

[234]. Тобто, у перелічених регіонах тенденційно спостерігається висока 

інноваційна активність підприємств. 

Характерно, що у 2015 році на інновації підприємства витратили близько 

14 млрд грн, що на 148,0 % більше, ніж у 2005 році, при цьому більшість 

коштів було спрямовано на придбання машин, обладнання та програмного 

забезпечення – 11,1 млрд грн, на внутрішні та зовнішні науково-дослідні 

розробки – 2,0 млрд грн, на придбання інших зовнішніх знань (придбання 

нових технологій) – 0,1 млрд грн та 0,6 млрд грн – на навчання та підготовку 

персоналу для розроблення та запровадження нових або значно вдосконалених 

продуктів та процесів, діяльність щодо ринкового запровадження інновацій та 

інші роботи, пов’язані зі створенням та впровадженням інновацій (інші 

витрати) [234]. Водночас найбільше коштів у 2015 році було витрачено 

підприємствами міста Києва, Дніпропетровської, Донецької, Харківської та 

Вінницької областей; серед видів економічної діяльності – підприємствами 

металургійного виробництва (56,3 %), з виробництва основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів (11,5 %), харчових продуктів (8,3 %), 

машин і устаткування, не віднесених до іншого устаткування (5,4 %).  

Отже, як позитивний аспект, відзначимо започатковану у 2014-2015 роках 

тенденцію до зростання витрат на програмне забезпечення та науково-дослідні 

розробки вітчизняних підприємств, що у перспективі за умов раціонального 

використання інструментів фінансового регулювання повинно сприяти 
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підвищенню ефективності функціонування національної інноваційної системи. 

При цьому особливою є роль військово-промислового комплексу України, 

новітні розробки якого можуть закласти підгрунтя для застосування інновацій і 

в інших сферах, що сприятиме як нагромадженню, так і реалізації науково-

технічного потенціалу країни у довгостроковому періоді. 

У сучасних умовах поширення технологій у глобалізованій економіці в 

процесі реалізації інноваційної діяльності особливу роль відіграє передавання 

технологій. У науковій літературі це розглядають застосовуючи поняття 

“трансфер технологій”, який є процесом, що розповсюджує інноваційні знання, 

стимулює створення нових споживчих цінностей та може неодноразово 

повторюватися. Елементами цього процесу є передові технології та об’єкти 

права інтелектуальної власності. 

Тож, що стосується України, то станом на 01.01.2015 року кількість 

підприємств та організацій, які займалися створенням і використанням 

передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності, а також 

використанням раціоналізаторських пропозицій, становила 1 757, з яких понад 

дві третини – промислові підприємства. Протягом 2014 року передові 

технології створювали 106 підприємств, з яких 28,3 % зосереджено у місті 

Києві, 16,0 % – у Харківській, по 7,5 % – у Дніпропетровській та Івано-

Франківській, 5,7 % – у Донецькій областях [234]. При цьому за видами 

економічної діяльності 40 % становлять промислові підприємства, кожне третє 

займалося професійною, науковою та технічною діяльністю, водночас кожне 

шосте – це установа освіти.  

Як видно з таблиці 3.2 загальна кількість створених технологій становила 

309 одиниць, з них 90,3 % – нові для України, 21 % створювали за державним 

контрактом. Зауважимо, що кожна п’ята технологія була створена 

підприємствами й організаціями міста Києва, 21,7 % – Харківської, 10,7 % – 

Дніпропетровської, по 6,5 % – Донецької і Миколаївської, 5,2 % – Полтавської 

областей. Для використання у переробній промисловості створено 43,4 % 

передових технологій, у професійній, науковій та технічній діяльності – 23,3 %, 
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у галузі охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 12,0 %, інформації 

та телекомунікацій – 5,8 % [234].  

Таблиця 3.2 

Кількість створених передових технологій та кількість охоронних документів 

на об’єкти права інтелектуальної власності у створених технологіях  

за видами економічної діяльності, одиниць, на 01.01.2015 року 

 

Кількість створених технологій 
Кількість охоронних документів у 

створених технологіях на  

Усього 

з них 

винахід 
корисну 

модель 

промис-

ловий 

зразок 
нові для 

України 

принци-

пово 

нові 

 за 

держав-

ним 

контрак-

том 

Усього 309 279 30 65 162 418 189 

Промисловість 99 85 14 6 38 47 165 

Добувна промис-

ловість і розроблення 

кар’єрів 

3 3 – – – – – 

Переробна  

промисловість 
94 82 12 6 38 47 165 

Постачання електро-

енергії, газу, пари та 

кондиційованого 

повітря 

2 – 2 – – – – 

Водопостачання; 

каналізація, 

поводження з 

відходами 

– – – – – – – 

Транспорт, складське 

господарство, пошто-

ва та кур’єрська 

діяльність 

1 1 – – – 1 – 

Інформація та  

телекомунікації 
15 14 1 – 1 1 – 

Професійна, наукова 

та технічна  

діяльність 

106 93 13 33 42 119 7 

з неї        

Наукові дослідження 

та розробки 
93 81 12 33 32 93 1 

Освіта 82 80 2 26 78 221 1 

Охорона здоров’я та 

надання соціальної 

допомоги 

1 1 – – 2 1 – 

Надання інших видів 

послуг 
5 5 – – 1 28 16 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 21.11.2016) 
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Також на створені передові технології загалом або на їх елементи у 

2014 році було видано 769 охоронних документів. При цьому найбільшу 

кількість охоронних документів на винаходи отримали підприємства Івано-

Франківської області (19,8 % загальної кількості винаходів), міста Києва 

(17,3 %), Харківської (16,0 %) і Дніпропетровської (10,5 %) областей, на 

корисні моделі – Івано-Франківської (25,8 %), Харківської (18,4 %), 

Полтавської (14,6 %) областей та міста Києва (11,0 %), на промислові 

зразки – Тернопільської (76,7 %) та Івано-Франківської (8,5 %) областей і 

міста Києва (5,8 %) [234].  

Характерно, що у названих областях інноваційна активність підприємств 

також є порівняно вищою. Водночас на 01.01.2015 року 1 636 підприємств 

використовували у своїй діяльності передові технології, з яких кожне четверте 

зосереджене у Харківській області, кожне десяте – у місті Києві, 7,5 % – в 

Одеській, 6,2 % – Черкаській, 5,3 % – Житомирській, 5,4 % – 

Дніпропетровській і 5,1 % – у Закарпатській областях. Це підтверджує 

стратегічну важливість перелічених регіонів з позицій формування 

національної інноваційної системи в цілому. 

При цьому загальна кількість використаних технологій становила 17 442 

одиниці, понад три чверті з яких використано підприємствами переробної 

промисловості, дві третини – підприємствами машинобудування, 

металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування, 6,3 % – організаціями з професійної, наукової та 

технічної діяльності, 4,3 %  – підприємствами транспорту, складського 

господарства, поштової та кур’єрської діяльності, 3,3 % – установами освіти. У 

розрізі регіонів найбільшу кількість передових технологій використано у місті 

Києві (39,7 %), Харківській (14,7 %) і Дніпропетровській (9,5 %) областях [234]. 

Зазначимо також, що кількість винаходів у використовуваних технологіях 

за весь час упровадження становила 1 218 одиниць, у тому числі 149 – у                

2014 році (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 

Кількість підприємств, які використовували передові технології, та 

використаних передових технологій за видами економічної діяльності,  

одиниць, на 01.01.2015 року 

  

Кількість 

підприємств, 

які вико-

ристовували 

технології 

Кількість 

використаних  

технологій 

Кількість винаходів у  

використовуваних технологіях 

за весь час  

упровадження  

у т. ч. у  

звітному році 

Усього 1 636 17 442 1 218 149 

Промисловість 1 127 14 246 511 25 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 
30 197 2 – 

Переробна промисловість 954 13 516 496 21 

Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря 
91 391 9 3 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
52 142 4 1 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

5 14 – – 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 
203 754 7 1 

Інформація та телекомунікації 71 242 15 5 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 
172 1507 203 13 

у тому числі     

наукові дослідження та розробки 78 730 144 13 

Освіта 39 579 49 19 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 
18 98 7 3 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 21.11.2016) 

 

Зі загальної кількості використовуваних технологій 43,5 % були новими 

(їхній термін упровадження становив до 3 років включно), майже кожну 

четверту технологію використовували 10 років і більше. Вітчизняними 

підприємствами найбільше (40,1 %) використано передових технологій групи 

“Виробництво, обробка та складання”, майже дві третини яких нові, кожна 

друга технологія групи “Інтегроване управління та контроль” і 

“Автоматизоване транспортування матеріалів і деталей, здійснення 

автоматизованих вантажно-розвантажувальних операцій” була новою [234].  
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Станом на 01.01.2015 року (табл. 3.4), окрім передових технологій, 333 

підприємства України у своїй діяльності використали 1 808 винаходів, 17,8 % 

яких створено за рахунок коштів державного бюджету, 2 620 корисних моделей 

(32,6 %), 558 промислових зразків (1,1 %).  

Таблиця 3.4 

Кількість використаних передових технологій  

за видами технологій за терміном упровадження, одиниць, на 01.01.2015 року 

 

Усього 

У т. ч. за терміном упровадження  

до 1  

року 

від 1 до 

3 років 

від 4 до 

5 років 

від 6 до 

9 років 

10 років               

і більше  

Усього 17 442 3 566 4 019 2 585 2 664 4 608 

Проектування та інжиніринг 1 911 127 462 368 460 494 

Виробництво, обробка та складання 7 097 2 854 1 742 763 735 1 003 

Автоматизоване транспортування 

матеріалів і деталей, проведення 

автоматизованих вантажно-

розвантажувальних операцій 

151 20 54 25 27 25 

Апаратура автоматизованого 

спостереження і/чи контролю 
781 115 257 162 138 109 

Зв’язок та управління 4 514 287 1 060 943 1 046 1 178 

Виробнича інформаційна система 383 28 112 57 99 87 

Інтегроване управління та контроль 220 32 78 52 34 24 

Нанотехнології 51 2 17 2 11 19 

Охорона здоров’я 526 73 139 176 90 48 

Інші 1 808 28 98 37 24 1 621 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 21.11.2016) 

Зауважимо, що найбільше фактів використання підприємствами 

винаходів у 2014 році зафіксовано в Харківській (25,9 %) і Донецькій (16,5 %) 

областях та в місті Києві (15,6 %), корисних моделей – у Харківській (46,1 %), 

Донецькій (13,2 %) і Вінницькій (11,7 %) областях, промислових зразків – у 

Тернопільській (26,3 %), Львівській (9,9 %), Харківській (9,5 %) областях та в 

місті Києві (15,8 %) [234]. Зазначене вчергове підкреслює важливість цих 

регіонів з погляду формування національної інноваційної системи та зміцнення 

основ її розвитку у довгостроковій перспективі.  

Водночас у розрізі видів економічної діяльності упродовж 2014 року 

майже 60 % винаходів впроваджували на підприємствах переробної 

промисловості, 15,3 % – в організаціях, що виконували наукові дослідження і 

розробки, 14,3 % – в установах освіти; більше 40 % корисних моделей – в 
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освітніх установах, третина – на підприємствах переробної промисловості та 

17,4 % – в організаціях, що виконували наукові дослідження і розробки; 94 % 

промислових зразків – на підприємствах переробної промисловості. Половину 

раціоналізаторських пропозицій впроваджено на підприємствах переробної 

промисловості, 43,6 % – транспорту та зв’язку. Відзначимо і те, що із загальної 

кількості обстежених підприємств у 2014 році 100 використали 11 121 

раціоналізаторську пропозицію, причому кількість авторів цих пропозицій 

становила 10 625 осіб [234]. Однак, розглянуті аспекти потребують додаткового 

вивчення з огляду на дослідження динаміки процесів у сфері наукової 

діяльності в Україні, що розкрито у наступному підрозділі. 

За результатами проведеного аналізу можна стверджувати, що 

інноваційна активність вітчизняних підприємств, по суті за винятком 

підприємств військово-промислового комплексу, знижується, що зумовлено 

відсутністю ефективних довгострокових програм розвитку як на 

загальнодержавному, так і регіональному рівнях в Україні, дефіцитом дієвих 

стимулів інноваційної діяльності та неефективністю існуючої системи 

фінансового регулювання інноваційних процесів в цілому. Тому забезпечення 

соціально-економічного прогресу, враховуючи те, що в умовах глобалізації 

інноваційність є невід’ємною складовою господарської діяльності усіх ділових 

одиниць та забезпечує їхнє ефективне функціонування, можливе лише на 

основі використання регулюючого потенціалу впливу на національну 

інноваційну систему. 

 

3.2. Наукова та науково-технічна діяльність як основа національної 

інноваційної системи 

 

Створення сприятливих умов для розвитку науки і техніки та 

застосування результатів науково-технічних розробок у реальній економіці є  

ключовим чинником забезпечення дієвості національної інноваційної системи. 

У цьому контексті проаналізуємо особливості генерації знань в Україні як 
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складової зазначеної системи й водночас, передумови створення й 

використання інновацій з метою досягнення пріоритетів державної економічної 

політики, враховуючи тенденції у глобалізованому фінансовому просторі. 

Загалом, вважається, що Україна володіє достатньо вагомим науково-

технічним потенціалом, широкою мережею наукових організацій, які можуть 

бути основою забезпечення економічного зростання, однак при цьому для 

вітчизняної наукової сфери характерні глибокі кризові явища, зумовлені 

насамперед відсутністю чіткої державної стратегії розвитку науки і техніки, 

надто лімітованими обсягами її фінансування тощо. Ускладнює ситуацію й 

несформованість національної інноваційної системи, яка не забезпечує 

неперервність зв’язків між складовими, зокрема інтеграції науково-технічної 

діяльності безпосередньо у процес запуску сучасних високотехнологічних 

виробництв в Україні. 

Початково розглянемо кількість підприємств, що займалися науковою та 

науково-технічною діяльністю в Україні у 2005-2015 роках (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Кількість підприємств, що займалися науковою та  

науково-технічною діяльністю в Україні у 2005-2015 роках  

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.11.2016) 
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Отже, як видно з рисунка 3.9, спостерігається тенденція до зменшення 

кількості установ та організацій, які займалися науковою та науково-технічною 

діяльністю у 2005-2015 роках, що зумовлено відсутністю належної державної 

підтримки розвитку науково-технічної діяльності, дефіцитом фінансових 

стимулів і преференцій для таких суб’єктів, а також відповідної законодавчої 

бази. 

Доцільно зауважити, що у 2005 році виконанням наукових та науково-

технічних робіт займалася значна кількість підприємств і організацій, у тому 

числі 378 організацій академічного сектора науки, 884 – галузевого, 172 – 

вищої освіти і 76 – заводського сектора. При цьому майже дві третини цих 

організацій були зосереджені у шести найбільш економічно й промислово 

розвинених регіонах, в адміністративних центрах яких розташовані регіональні 

відділення Національної академії наук України: у місті Києві – 26,0 % 

організацій, у Харківській області – 15,0 %, Дніпропетровській – 7,2 %, 

Львівській – 5,8 %, Донецькій – 5,4 % і Одеській областях – 4,9 % [234] 

(додатки Н, П).  

Негативним чинником з погляду формування інтелектуального 

потенціалу в економіці України є і те, що станом на 2015 рік кількість установ 

та організацій, які виконували наукові та науково-технічні роботи зменшилася 

на 35,2 %, водночас 44,3 % з них належали до державного сектора економіки, 

40,3 % – до підприємницького, 15,4 % – вищої освіти [234]. 

Щодо організацій, які виконували наукові та наукові-технічні роботи за 

галузями наук у період з 2005-2015 років, то традиційно склалося так, що понад 

половину організацій України упродовж аналізованого періоду виконували 

роботи у галузі технічних наук, проте їх кількість з року в рік зменшується, 

наприклад, у 2015 році порівняно з 2005 їх чисельність знизилася на 14,9 %. 

Водночас потреби суспільства у наукових роботах, спрямованих на соціальний 

і гуманітарний розвиток, призвели до збільшення кількості організацій, які 

працюють у галузі суспільних і гуманітарних наук, а також спостерігається 

поступове збільшення кількості організацій, що виконують дослідження і 
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розробки у галузі природничих наук. У 2008 році, в період кризи, розподіл 

організацій за галузями наук продемонстрував, що технічні науки займають 

найбільшу частку (майже половину) серед усіх галузей наук, хоча порівняно з 

2007 роком кількість організацій цієї галузі скоротилася на 3,8 %, аналогічна 

тенденція наявна й щодо природничих наук – зменшення на 1,8 %.                    

Навпаки, кількість організацій, що виконували наукові дослідження та 

розробки у галузі гуманітарних і суспільних наук збільшилася на 15,6 % та 

0,7 % відповідно [234]. Характерно, що впродовж 2009-2013 років частка 

природничих наук у загальній структурі становила приблизно 34,1 %, 

технічних наук – 43,7 %, гуманітарних – 3,7 %. Частка організацій суспільних 

наук і багатогалузевого профілю зменшилась у 2013 році на 1,4 % та 0,7 % 

відповідно порівняно з 2008 роком. 

На рисунку 3.10 розглянуто розподіл кількості організацій, які 

виконували наукові та науково-технічні роботи в розрізі галузей наук. 
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Рис. 3.10. Структура розподілу кількості організацій, які виконували наукові та 

науково-технічні роботи у 2005-2015 роках, за галузями наук, у % 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.11.2016) 
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Як видно з рисунка 3.10 в Україні упродовж досліджуваного періоду 

спостерігалася тенденція до скорочення кількості організацій, що виконували 

наукові роботи у галузі технічних наук з 53 % у 2005 році до 38 % у 2015 році. 

Водночас недооціненою є роль людських ресурсів, про що свідчить частка 

гуманітарних та суспільних наук, що сумарно упродовж 2005-2015 років не 

перевищувала 16 %, які все ж мають вагоме значення для безперебійного 

функціонування різних сфер, зокрема і науково-технічної. 

Рівень забезпечення наукових організацій кадрами науково-технічної 

кваліфікації розглянемо у таблиці 3.5 

Таблиця 3.5 

Кількість працівників наукових організацій за категоріями персоналу 

у 2005-2015 роках, осіб 

Роки Всього Дослідники Техніки Допоміжний персонал Інші 

2005 170 579 85 246 20 266 32 052 33 015 

2006 160 788 80 497 19 748 30 204 30 339 

2007 155 549 78 832 17 988 28 896 29 833 

2008 149 699 77 355 16 783 27 988 27 573 

2009 146 800 76 147 16 256 27 086 27 311 

2010 141 086 73 413 16 151 26 032 25 490 

2011 134 741 70 378 14 591 24 779 24 993 

2012 129 945 68 599 13 433 23 866 24 047 

2013 123 219 65 641 12 212 22 649 22 717 

2014 109 636 58 695 10 709 20 128 20 104 

2015 101 598 53 835 10 029 19 057 18 677 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.11.2016) 

Отже, у 2005-2015 роках спостерігається чітка тенденція до зменшення 

загальної чисельності працівників наукових організацій з огляду на низку 

причин – кризовий стан національної економіки, відсутність науково-технічної 

стратегії розвитку, незавершеність процесу формування законодавчої бази, 

низька мотивація і “відплив” кадрів за кордон. 
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У 2005 році частка науковців була найбільшою протягом аналізованого 

періоду, однак після цього кількість працівників почала зменшуватися. 

Потрібно зазначити, що скорочення чисельності кадрового потенціалу 

відбулося в розрізі усіх категорій штатних працівників наукових організацій: 

дослідників – на 0,6 %, техніків – на 2,8 %, допоміжного персоналу – на 4,8 %, 

водночас продовжувала збільшуватися кількість працівників-сумісників                      

(у 2005 році до виконання наукових досліджень та розробок на засадах 

сумісництва було залучено 68,5 тис. науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів та інших спеціалістів).  

Цікавим є і той факт, що в різних галузях економіки на 1.10.2005 року 

працювало 80,3 тис. докторів і кандидатів наук, з яких 26,4 % виконували 

наукові дослідження і розробки за основним місцем роботи, майже 35 % – 

працівники, які поєднували викладацьку діяльність у вищих навчальних 

закладах з науковою [234]. При загальній тенденції до скорочення чисельності 

виконавців наукових досліджень і розробок спостерігалося поступове 

зростання питомої ваги фахівців з науковими ступенями. Із загальної 

чисельності докторів та кандидатів наук, зайнятих науково-технічною 

діяльністю, понад дві третини працювало в наукових установах академічного 

профілю, 18,8 % – у галузевих науково-дослідних та проектно-

конструкторських організаціях, 12,5 % – у наукових частинах та лабораторіях 

вищих навчальних закладів і лише 9 докторів і 145 кандидатів наук (0,7 % 

загальної кількості) були залучені до виконання науково-технічних робіт у 

заводському секторі науки. 

У передкризовий період, 2006-2007 роки, загальна чисельність 

працівників організацій, які виконували наукові та науково-технічні роботи, 

становила приблизно 158 тис. осіб. При цьому, попри тенденцію до зменшення 

кількості виконавців наукових досліджень і розробок (дослідників, техніків і 

допоміжного персоналу), питома вага фахівців з науковими ступенями 

поступово зростала й у 2007 році (порівняно з 2005 роком збільшилася на 

10,2%). Серед дослідників вагому частку (44 %) становили жінки, 21 % яких – 
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фахівці з науковими ступенями, зокрема жінки становили дві третини 

дослідників галузі психологічних наук, серед яких майже 42 % – доктори і 

кандидати наук, педагогічних наук (46,1 %), медичних (47,4 %) і соціологічних 

наук (42,7 %); 60 % – у галузі біологічних (37,8 %), економічних наук (29,3 %) і 

в галузі фізичного виховання та спорту (23,1 %) [234]. Також упродовж 2006-

2007 років продовжувала збільшуватися кількість працівників-сумісників.  

Негативний вплив як на вітчизняну науково-технічну сферу, так і 

економіку загалом мав 2008 рік. Чисельність працівників організацій, які 

виконували наукові та науково-технічні роботи в цей період зменшилася на 

3,8 % порівняно з 2007 роком. Однак при тенденції скорочення чисельності 

виконавців наукових досліджень і розробок (дослідників, техніків і 

допоміжного персоналу) кількість докторів і кандидатів наук серед них 

продовжувала зростати, й у 2008 році їх питома вага становила 17,7 %, зокрема, 

частка дослідників з науковими ступенями зросла на 0,8 % і становила 27,8 %. 

Серед дослідників вагому частину (45 %) становили жінки, 21,5 % яких – 

фахівці з науковими ступенями. Зауважимо, що серед країн ЄС єдиною 

країною, де частка жінок-дослідників становить 52,8 %, є Латвія; найменший 

відсоток жінок у загальній кількості дослідників – у Нідерландах та 

Люксембурзі (18 %); серед інших країн – у Японії (12,4 %) [234].  

Упродовж 2008 року три чверті загальної чисельності докторів і 

кандидатів наук, виконавців наукових досліджень і розробок, працювали в 

організаціях державного сектора економіки, їх питома вага серед виконавців 

наукових досліджень і розробок становила 30 %, в організаціях 

підприємницького сектора – 11,4 % і 4,2 % відповідно. В наукових установах 

академічного профілю – 69,5 % і 32,4 %, у галузевих науково-дослідних та 

проектно-конструкторських організаціях – 15,9 % і 6,0 %, у наукових частинах 

та лабораторіях вищих навчальних закладів – 14,1 % і 33,2 %. Однак до 

виконання науково-технічних робіт у заводському секторі науки було залучено 

лише 13 докторів і 98 кандидатів наук, або 0,5 %, їхня частка серед виконавців 

становила усього 1,4 %, що в умовах глобалізації не сприяє формуванню 
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конкурентних переваг України та зміцненню її наукового потенціалу, 

враховуючи важливість власне доведення до стадії виробництва ключових 

наукових розробок тощо. 

У період 2009-2014 років продовжувалося скорочення загальної чисельності 

працівників організацій, які виконували наукові та науково-технічні роботи, 

зокрема 2014 року порівняно з 2009 роком їх кількість зменшилася на 25,3 %. У 

2015 році чисельність працівників наукових організацій була найменшою за весь 

досліджуваний період і порівняно з 2005 скоротилася на рекордні 40,4 %, що 

свідчить про тенденції зниження мотивації у вітчизняних фахівців вищої 

кваліфікації та “підриває” інтелектуальні основи формування національної 

інноваційної системи в Україні. Частка виконавців наукових досліджень і 

розробок (дослідників, техніків і допоміжного персоналу) у загальній кількості 

зайнятого населення в 2015 році становила 0,5 %, у тому числі дослідників – 

0,33 %. При цьому питома вага докторів та кандидатів наук серед виконавців 

наукових досліджень і розробок – 21,7 %, серед дослідників – 33,3 %, а понад три 

чверті загальної кількості докторів і кандидатів наук, які виконували наукові 

дослідження та розробки, працювали в організаціях державного сектора 

економіки, 6,1 % – підприємницького сектора, 13,3 % – вищої освіти [234]. 

На рисунку 3.11 представлено розподіл працівників вищої кваліфікації за 

віком і статтю станом на 01.01.2015 року. На 01.01.2015 року середній вік 

спеціалістів з науковими ступенями становив майже 50 років (жінок – 45, 

чоловіків – 54 роки). Помітно вищий за середній вік докторів і кандидатів наук 

був у галузі геологічних наук (57 років), технічних, фізико-математичних                  

(54 роки) і хімічних наук (53 роки). Наймолодшими галузями наук з огляду на 

середній вік науковців були юридичні науки (41 рік), політичні (43 роки) та 

соціологічні науки (44 роки). Частка фахівців з науковими ступенями віком до 

40 років включно становила 33,4 %, старше 60 років – 25,6 %. При цьому їхня 

частка серед жінок становила відповідно 42,9 % і 13,8 %, серед чоловіків – 

24,6 % і 36,4 %. Це підтверджує, що молоді науковці не планують пов’язувати 

свою майбутню діяльність із роботою в Україні у тих чи інших сферах. 
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Рис. 3.11. Розподіл працівників вищої кваліфікації за віком і статтю                      

станом на 01.01.2015 року 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.11.2016) 

Розглянемо динаміку кількості виконавців наукових та науково-технічних 

робіт з науковими ступенями (рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Кількість виконавців наукових та науково-технічних робіт  

з науковими ступенями (тис. осіб) 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 21.11.2016) 
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Як видно із рис. 3.12 кадрове забезпечення характеризується наявністю 

значної кількості фахівців вищої кваліфікації в Україні, однак це, само по собі 

ще не гарантує успішних кінцевих результатів, а лише створює підґрунтя для 

цього. 

Одним із показників, який характеризує рівень розвитку вітчизняної 

наукової галузі можна вважати показник витрат на виконання наукових та 

науково-технічних робіт (рис. 3.13). 
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Рис. 3.13. Динаміка витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт  

у 2005-2015 роках, млн грн 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 03.12.2016) 

 

Отже, протягом досліджуваного періоду не спостерігається чіткої 

тенденції у змінах обсягу витрат на виконання наукових та науково-технічних 

робіт, що видно із рисунка 3.13. У 2005-2008 роках обсяги витрат коштів на 

науку поступово збільшувалися й у 2008 році порівняно з 2005 роком зросли на 

76,3 %, у тому числі: витрати на оплату праці – на 88,9 %, матеріальні витрати – 

на 48,8 %, з них на основні засоби – на 160 %. Середньомісячна заробітна плата 

виконавців досліджень і розробок у цей період зросла з 1 562 грн у 2007 році до 

2 171 грн у 2008 році, що на 20,2 % більше, ніж у середньому в економіці 

України на той час, і була вищою від рівня заробітної плати працівників 

промисловості (2 017 грн), значно вищою – в установах охорони здоров’я та 
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соціальної допомоги (1 177 грн) й у закладах освіти (1 448 грн), але була 

нижчою від рівня оплати праці у сфері фінансової діяльності (3 747 грн) та в 

органах державного управління (2 581 грн) [234].  

У 2009 році, у післякризовий період, загальний обсяг витрат на виконання 

наукових та науково-технічних робіт власними силами організацій порівняно з 

2008 роком зменшився на 14,3 %, зокрема, витрати на оплату праці – на 11,7 %, 

матеріальні витрати – на 17,6 %, капітальні витрати – на 58,7 %, у тім числі 

витрати на придбання устаткування – на 57,2 %.  

Протягом 2010-2013 років обсяги витрат на наукову та науково-технічну 

діяльність з кожним роком збільшувалися, підприємства активно провадили 

діяльність у сфері науки і техніки. У 2013 році порівняно з 2010 загальний 

обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт власними 

силами організацій зріс на 24,1 %, у тім числі витрати на оплату праці – на 

17,5 %, матеріальні витрати – на 36,0 %, капітальні витрати – на 33,2 [234]. 

У 2015 році загальний обсяг витрат на виконання наукових та науково-

технічних робіт власними силами організацій був найбільшим у розглянутому 

періоді та починаючи з 2005 року зріс на 168,8 %. Витрати на оплату праці 

становили 5 483,0 млн грн, матеріальні витрати – 2 472,0 млн грн, капітальні 

витрати – 340,8 млн грн, з них витрати на придбання устаткування – 285,5 

млн грн. Водночас середньомісячна заробітна плата виконавців досліджень і 

розробок становила 4 218 грн, що майже відповідає середньому рівню 

заробітної плати в економіці України (4 195 грн) і значно вища, ніж в установах 

охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2 829 грн) та закладах освіти 

(3 132 грн), але нижча від рівня оплати праці у сфері інформації та 

телекомунікацій (7 112 грн), фінансової та страхової діяльності (8 603 грн) 

(додатки Р, С). Зазначене дає підстави стверджувати, що роботу наукових 

працівників оцінюють неналежно. 

Щодо показників обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт, які 

відображають результативність діяльності вітчизняних наукових організацій, то 

аналізуючи дані таблиці 3.6 можна сказати, що упродовж 2005-2013 років 
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спостерігалася тенденція до збільшення обсягів виконаних наукових та науково-

технічних робіт і у 2013 році цей показник порівняно із 2005 роком зріс на 144,5 %. 

Таблиця 3.6 

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт у 2005-2015 роках 
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питома вага 

обсягу нау-

кових і нау-

ково-тех-

нічних ро-

біт у ВВП 

млн грн % 

2005 4 818,6 902,1 708,9 2 406,9 800,7 1,09 

2006 5 354,6 1 141,0 841,5 2 741,6 630,5 0,98 

2007 6 700,7 1 504,0 1 132,6 3 303,1 761,0 0,93 

2008 8 538,9 1 927,4 1 545,7 4 088,2 977,7 0,90 

2009 8 653,7 1 916,6 1 412,0 4 215,9 1 109,2 0,95 

2010 9 867,1 2 188,4 1 617,1 5 037,0 1 024,6 0,90 

2011 10 349,9 2 205,8 1 866,7 4 985,9 1 291,5 0,79 

2012 11 252,7 2 621,9 2 057,7 5 369,9 1 203,2 0,80 

2013 11 781,1 2 695,5 2 087,8 5 772,8 1 225,1 0,80 

2014 10 950,7 2 475,2 1 910,2 5 341,5 1 223,8 0,69 

2015 12 611,0 2 465,6 2 271,3 6 523,0 1 351,1 0,64 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 03.12.2016) 

Станом на 2005 рік загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, 

виконаних науковими організаціями був найменшим протягом 2005-2015 років 

(додаток Т). Співвідношення виконаних фундаментальних, прикладних 

досліджень та науково-технічних розробок у 2005 році було таким: 22 : 18 : 60 

(в економічно розвинених країнах – 15 : 25 : 60) [234]. Зауважимо і той факт, що 

у 2005 році науковими організаціями шести найбільших областей країни було 

виконано майже 84 % науково-дослідних робіт та дві третини науково-

технічних розробок. Зокрема, підприємства міста Києва виконали 51,9 % 

науково-дослідних робіт (61,5 % яких є фундаментальними дослідженнями, а 

38,5 % – прикладними) і 26,1 % розробок, Харківської області – 13,9 та 18,7 %, 

Дніпропетровської – 5,4 та 11,4 %, Львівської – 5,3 та 3,0 %, Донецької – 4,2 та 

5,7 %, Одеської – 2,8 та 1,7 %. Водночас більше чверті обсягу науково-

дослідних робіт та 88 % розробок припадає на технічні науки, 56 % та 7,1 % 

відповідно – на природничі [234]. 
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У кризовий 2008 рік обсяг наукових та науково-технічних робіт не 

знизився, а навпаки відбулося зростання на 77,2 % порівняно із 2005 роком, що 

також зумовило збільшення обсягів виконаних фундаментальних і прикладних 

досліджень, розробок та науково-технічних послуг на 113,7 %, 118,0 %, 69,9 % і 

22,1 % відповідно [234].  

Проведений аналіз також дає підстави стверджувати, що упродовж                    

2015 року загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних 

власними силами наукових організацій збільшився на 161,7 %, у тому числі 

обсяг науково-дослідних робіт – на 194,0 %, науково-технічних розробок – 

171,0 %, обсяг науково-технічних послуг – 68,7 %. Відзначимо, що основними 

виконавцями фундаментальних і прикладних досліджень були організації 

державного сектора (відповідно 89,4 % і 51,9 % обсягу цих робіт), науково-

технічних розробок і науково-технічних послуг – організації підприємницького 

сектора (відповідно 92,7 % і 74,5 %). Обсяги наукових та науково-технічних 

робіт оцінимо використовуючи рис. 3.14. 
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Рис. 3.14. Кількість виконуваних наукових та науково-технічних робіт 

 в Україні у 2005-2015 роках 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 22.11.2016) 
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Як видно із рисунка 3.14, в Україні з 2012 року простежується негативна 

тенденція до скорочення обсягів виконуваних наукових та науково-технічних 

робіт науковими організаціями, кількість яких упродовж 2005-2008 років була 

значно вищою. 

Зауважимо, що станом на 2005 рік загальна кількість перелічених видів 

робіт була найбільшою за весь аналізований період. Їх орієнтація полягала у 

створенні нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин і тварин та 

методів і теорій, кожна шоста з яких мала інноваційну спрямованість. Питома 

вага робіт, які виконували за пріоритетними напрямами розвитку науки і 

техніки, становила 11,9 % загальної кількості робіт, з яких 40,5 % впроваджено 

у виробництво (мали інші форми широкого застосування), тоді як частка 

впроваджених наукових та науково-технічних робіт із загальної кількості робіт, 

що виконували упродовж 2005 року, становила 59,9 %. Водночас продовжувала 

зростати публікаційна активність вітчизняних науковців, зокрема у 2005 році 

кількість друкованих робіт становила 241,9 тис. публікацій, у тому числі 14,2 

тис. монографій, підручників та навчальних посібників, 139,0 тис. статей у 

наукових фахових журналах, 88,7 тис. інших робіт (у результаті цього загальна 

кількість друкованих робіт у розрахунку на 1 000 виконавців наукових та 

науково-технічних робіт зросла і склала 2 293,0 роботи) [234]. Зазначимо, що 

понад 70 % загальної кількості публікацій припадало на освітянську науку, 

20,6 % – академічну; 18,9 % – на організації, що виконували наукові та науково-

технічні роботи в галузі технічних наук, 13,3 % – медичних, 9,6 % – 

педагогічних, 7,4 % – сільськогосподарських, 6,0 % – економічних наук,                

26,6 % – на організації, що мали багатогалузевий профіль. Отже, акцент на 

важлививих, з погляду перспектив формування стратегії соціально-

економічного розвитку України на основі інноваційної моделі, наукових та 

науково-технічних роботах у загальній структурі був незначний.  

Протягом 2007-2010 років кількість робіт, які виконували наукові 

організації України поступово зменшувалася й у 2010 році порівняно з 

2007 роком знизилася на 16,9 %. Зі загальної кількості робіт у 2010 році 12,0 % 
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було спрямовано на створення нових видів виробів, 36,6 % яких – нові види 

техніки; 11,0 % – на створення нових технологій, майже 45 % яких – 

ресурсозберігаючі; 2,7 % – на створення нових видів матеріалів; 1,3 % – нових 

сортів рослин, порід тварин, а також 14,9 % – зі створення нових методів і 

теорій, більше половини яких були використані у подальшій роботі. 

Характерно також, що у розрахунку на тисячу працівників середньооблікової 

кількості виконавців наукових досліджень і розробок загальна кількість 

виконуваних протягом звітного року наукових робіт становила 424 одиниці 

проти 496 – у 2008 і 441 – у 2009 році [234]. 

Відзначимо, що з 2010 по 2012 роки кількість робіт, виконаних 

науковими організаціями почала поступово збільшуватись, однак вже 2013 

року знову різко знизилась на 10 % порівняно із попереднім періодом. 

Також кількість робіт, які виконували наукові організації України 

протягом уже 2015 року, порівняно з 2005, зменшилася на 35,7 %. При цьому, 

якщо розглядати структуру, то зі загальної кількості робіт 9,9 % спрямовано на 

створення нових видів виробів, 41,9 % яких – нові види техніки; 7,5 % – на 

створення нових технологій, 45,4 % яких – ресурсозберігаючі; 2,2 % – на ство-

рення нових видів матеріалів; 5,8 % – нових сортів рослин, порід тварин, а та-

кож 16,5 % – зі створення нових методів і теорій, більше половини яких були 

використані у подальшій роботі. У розрахунку на тисячу працівників серед-

ньооблікової кількості виконавців наукових досліджень і розробок загальна 

кількість виконуваних протягом звітного року наукових робіт становила 467, а 

для прикладу, у попередньому 2014 році – 450, тобто змінилася несуттєво [234].  

Відзначимо, що дещо зросла активність вітчизняних науковців у контексті 

публікації наукових результатів власних досліджень. Кількість робіт, які 

підготували виконавці наукових досліджень і розробок, у 2015 році становила               

313 тис., що в розрахунку на тисячу працівників середньооблікової кількості 

виконавців наукових досліджень і розробок становила 3 560 друкованих робіт, 

при тому, що 2014 року аналогічний показник становив 3 439. Із загальної 

кількості друкованих робіт 6,0 тис. – окремі монографії, 713 яких видано за 
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кордоном, 157,3 тис. – статті у фахових наукових журналах, 37,6 тис. з яких 

надруковано в журналах, що входять до міжнародних баз даних, та 15,0 тис. – 

підручники та навчальні посібники [234]. Позитивним є той факт, що зростання 

кількості публікацій у міжнародних базах даних свідчить про визнання наукових 

результатів вітчизняних фахівців та їхню значущість, зокрема з огляду на 

можливість використання одержаних результатів на практиці. 

Важливим аспектом оцінки наукової та науково-технічної діяльності є 

розподіл виконаних робіт з урахуванням їхнього спрямуванням (рис. 3.15). 
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Рис. 3.15. Розподіл виконаних наукових та науково-технічних робіт в Україні  

упродовж 2005-2015 років за спрямуванням, од. 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 24.11.2016) 

На рисунку 3.15 помітно негативні тенденції щодо різкого зниження, 

починаючи з 2013 року, кількості робіт зі створення нових технологій та 
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аналогічну ситуацію зі створення нових видів виробів, що неодмінно 

позначатиметься на темпах економічного зростання в Україні у найближчі роки.  

Сучасні умови реалізації винахідницької діяльності в Україні також не є 

сприятливими, зважаючи на те, що спостерігається втрата науковцями 

перспективи застосування розроблених інновацій, а також зменшення кількості 

науковців, у зв’язку з низьким рівнем фінансового забезпечення й “відтоком” 

молодих фахівців за кордон. Для детальнішого ознайомлення з винахідницькою 

діяльністю в Україні розглянемо рисунок 3.16. 
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Рис. 3.16. Винахідницька діяльність наукових організацій України 

у 2005-2015 роках 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 24.11.2016) 

Отже, у 2005 році науковими організаціями подано найменше заявок на 

видачу охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності і 

відповідно, ними отримано найменшу кількість охоронних документів. Наукові 

організації у 2005 році продали 393 ліцензії на використання об’єктів 

інтелектуальної власності, у тому числі 13 – в інші країни світу. 

Однак, уже 2010 року в результаті активізації наукових організацій до 

вітчизняного патентного відомства було подано найбільше заявок на видачу 

охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, що на    
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35,7 % перевищило показники 2005 року. До патентних відомств інших країн 

було подано 112 заявок, у тім числі 56 заявок – на винаходи. У цей же період 

вони отримали на 21,8 % більше охоронних документів України (у тім числі на 

винаходи – на 17,0 %), в інших країнах – на 7,6 %. Відзначимо, що з-поміж 

отриманих охоронних документів чверть – патенти на винаходи і 2,8 % – на 

сорти рослин. Упродовж 2011-2013 років кількість поданих заявок була 

меншою від кількості отриманих охоронних документів приблизно на                   

0,1 %, тобто особливих змін не було [234].  

Відзначимо, що протягом 2015 року у результаті діяльності наукових 

організацій до патентного відомства було подано на 12,3 % більше заявок порів-

няно із 2014 роком на видачу охоронних документів на об’єкти права інтелект-

туальної власності, у тому числі 26,0 % – на винаходи і 4,5 % – на сорти рослин. Ці-

кавим є той факт, що до патентних відомств інших країн було подано 52 заявки, у 

тому числі 30,8 % – на винаходи і 1 заявку на сорти рослин. У цей же період вони 

отримали 7 334 охоронні документи України, в інших країнах – 27, при чому серед 

отриманих охоронних документів 24,6 % – патенти на винаходи [234]. 

Глобалізаційний контекст сучасних інноваційних процесів зумовлює 

необхідність розгляду й особливостей міжнародної діяльності наукових 

організацій в Україні (додаток У). У 2015 році кількість науковців, які 

виїжджали за межі України з метою стажування, навчання, підвищення 

кваліфікації, становила 3,4 тис. осіб, для проведення наукових досліджень – 

3,3 тис. осіб та для викладацької роботи – 343 особи, причому переважна 

більшість виїздів (87,8 %) тривала до 3-х місяців, 11 % – до одного року,                     

31 особа виїжджала більше ніж на 2 роки. Також вітчизняні науковці брали 

участь у 7,6 тис. міжнародних семінарів, конференцій та інших заходів, що 

проводилися в інших країнах, причому наукові організації та установи України 

здійснили 2,3 тис. таких заходів. Важливим є і той факт, що на наукову роботу 

від міжнародних фондів було отримано 1 882 гранти, у тому числі 67,3 % 

індивідуальних та 32,7 % – колективних, а на загал кількість науковців, які 

користувалися грантами, становила 4,3 тис. осіб [234]. Зазначений факт 
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розцінюємо як позитивну тенденцію, яку необхідно підтримувати із 

використанням інструментів регулювання й державної підтримки фахівців 

вищої кваліфікації в Україні, що спроможні вигравати дослідницькі гранти. 

Міжнародне співробітництво наукових організацій розглянемо у табл. 3.7. 

Таблиця 3.7 

Міжнародне співробітництво наукових організацій України,                                   

за галузями наук, станом на 01.01.2016 року 
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Усього 7077 3399 343 3335 7573 2321 1882 1266 616 4300 

природничі науки 2364 1162 63 1139 3104 759 796 502 294 1961 

фізико-математичні 613 108 6 499 491 138 121 27 94 886 

хімічні 239 185 2 52 85 18 30 13 17 90 

біологічні 250 114 2 134 282 60 68 34 34 175 

геологічні 48 4 1 43 74 18 7 5 2 16 

географічні 30 16 – 14 58 20 1 – 1 13 

сільськогосподарські 281 112 31 138 460 213 67 27 40 128 

ветеринарні 44 37 – 7 117 7 5 – 5 49 

медичні 829 567 14 248 1442 274 467 374 93 564 

фармацевтичні 30 19 7 4 95 11 30 22 8 40 

технічні науки 1793 471 79 1243 1112 461 156 76 80 500 

з них           

транспорт 151 45 2 104 41 57 10 2 8 21 

архітектура та  

будівництво  132 57 5 70 218 56 4 2 2 4 

гуманітарні науки 160 68 22 70 343 142 13 9 4 50 

історичні 55 24 1 30 122 41 3 2 1 32 

філологічні 29 17 1 11 76 34 6 5 1 6 

мистецтвознавство 32 25 – 7 19 49 – – – – 

філософські 44 2 20 22 126 18 4 2 2 12 

суспільні науки 610 338 49 223 824 279 150 94 56 334 

соціологічні 18 18 – – 30 9 – – – – 

політичні 18 17 1 – 23 – – – – – 

державне управління 27 18 3 6 33 23 – – – – 

економічні 87 51 2 34 192 65 19 13 6 34 

юридичні 100 56 8 36 20 29 63 51 12 102 

педагогічні 354 176 35 143 500 145 68 30 38 198 

психологічні 2 2 – – – – – – – – 

фізвиховання та спорт 4 – – 4 26 8 – – – – 

наукові організації, 

що мають багато-

галузевий профіль 

2150 1360 130 660 2190 680 767 585 182 1455 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.11.2016) 
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Як видно з таблиці 3.7, найбільше діяльність науковців, які виїжджали за 

межі України з метою стажування, навчання, підвищення кваліфікації, 

пов’язана з природничими науками (34,2 %), технічними науками (13,9 %). 

Кількість виїздів наукових працівників за межі України з метою участі у 

міжнародних семінарах, конференціях тощо, були також пов’язані найбільше з 

природничими науками (41,0 %), науковими організаціями, що мають 

багатогалузевий профіль (28,9%), медичними (19,0 %), а також технічними 

науками (14,7 %). Тобто, однозначно існує зацікавленість закордоном у 

вітчизняних фахівцях, зокрема висококваліфікованих кадрах з технічною 

освітою, збереження яких є принципо важливе для вітчизняної економіки. 

Своєю чергою міжнародне співробітництво наукових організацій 

національних академій наук України розглянуто у табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 

Міжнародне співробітництво наукових організацій національних 

академій наук України, станом на 01.01.2016 року 
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Усього                      

по національних 

академіях 

1620 566 58 996 1836 502 280 116 164 1308 

Академія наук  1310 354 52 904 1452 327 261 107 154 1238 

Академія                 

аграрних наук 
78 46 – 32 99 101 9 3 6 58 

Академія                

медичних наук  
203 152 6 45 274 58 10 6 4 12 

Академія                   

педагогічних наук  
29 14 – 15 10 16 – – – – 

Академія 

мистецтв  
– – – – – – – – – – 

Академія                

правових наук  
– – – – 1 – – – – – 

 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.11.2016) 
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Провівши міжнародне зіставлення наукової та науково-технічної 

діяльності можна стверджувати, що у 2014 році держави-члени Європейського 

союзу витратили близько 283 млрд. євро на виконання досліджень і розробок, 

частка яких у ВВП склала 2,03 %, що відповідає даним 2013 року і значно вище 

даних 2004 року (1,76 %) [234].  

Для кращого порівняння показників внутрішні витрати на дослідження і 

розробки виражають як частку від ВВП (наукоємність ВВП), або у розрахунку 

на душу населення. У країнах ЄС-28 в період з 2002 по 2005 роки наукоємність 

ВВП дещо скоротилася (з 1,87 % до 1,82 %), а з 2006 року поступово зростала й 

у 2013 році сягла 2,01 %, не зважаючи на невеликий спад у 2010 році.  

У порівнянні з іншими країнами з розвиненою економікою, наукоємність 

ВВП у ЄС була значно нижчою, ніж, скажімо, у Південній Кореї (4,15 % у 2013 

році) та Японії (3,47 % у 2013 році), нижчою, ніж у Сполучених Штатах (2,81 % 

у 2012 році) та майже на рівні Китаю (2,08 % у 2013 році). Відзначимо, що у 

2014 році наукоємність ВВП вище 3 % була зафіксована в країнах-членах ЄС 

Північної Європи: Фінляндії (3,17 %), Швеції (3,16 %) і Данії (3,08 %); майже              

3 % в Австрії (2,99 %) і Німеччині (2,84 %); вище середнього рівня ЄС – у 

Бельгії (2,46 %), Словенії (2,39 %) та Франції (2,26 %), натомість, наукоємність 

ВВП була нижче 1 % у: Румунії (0,38 %), Латвії (0,68 %), Хорватії (0,79 %), 

Болгарії (0,80 %), Греції (0,83 %), Словаччині (0,89 %) і Польщі (0,94 %). Для 

України цей показник у 2015 році становив 0,62 % (у 2005 році – 1,03 %) [234]. 

Зауважимо, що відмінності у витратах на дослідження і розробки між 

країнами часто пов’язують з рівнем витрат у підприємницькому секторі, який 

становив 1,28 % ВВП ЄС-28 у 2013 році, 2,60 % – в Японії (у 2011 році) і 1,96 % 

у США (у 2012 році), тоді як частка витрат у державному секторі і в секторі 

вищої освіти майже не відрізнялася серед країн Євросоюзу, США і Японії, а, 

наприклад, рівень витрат у підприємницькому секторі Південної Кореї у                     

2011 році становив 3,09 % [234]. 

Проведений аналіз у межах держав-членів ЄС-28 також підтверджує, що 

в країнах з найвищим рівнем наукоємності ВВП (2,59 % і вище), тобто у 



 

 

205 

Фінляндії, Швеції, Данії, Словенії, Австрії та Німеччині, був досить високий 

рівень витрат на дослідження і розробки підприємницького сектора. Крім 

Словенії і меншою мірою у Німеччині, у цих країнах був найнижчий рівень 

витрат у секторі вищої освіти, водночас у Німеччині, Чехії, Словенії, Фінляндії, 

Франції та Люксембурзі рівень витрат державного сектора був найвищим. Для 

України у 2014 році співвідношення витрат підприємницького сектора, сектора 

вищої освіти і державного сектора становило 56 : 6 : 38, або 0,37 %, 0,04 % і 

0,25 % відповідного сектора від ВВП. 

Аналіз витрат на дослідження і розробки за джерелами фінансування 

2012 року показує, що понад половину (55 %) загальних витрат країн ЄС-28 

було профінансовано підприємницьким сектором, третина (32,8 %) – 

державним і 9,7 % – за рахунок іноземних коштів. У Японії 2011 року 

підприємницьким сектором профінансовано 76,5 % загального обсягу витрат, у 

Китаї – 74,0 % і в США – 59,1 %. У 2012 році у Німеччині витрати 

підприємницького сектора склали близько двох третин загальних витрат на 

дослідження і розробки, тоді як більшість витрат на Кіпрі, в Румунії та Греції 

було профінансовано державним сектором. Понад 20,0 % від загального обсягу 

витрат на дослідження і розробки за рахунок іноземних коштів у 2013 році 

становили в Латвії, Болгарії, Литві, Чехії, Ірландії (станом на 2012 рік), 

Великобританії, Люксембурзі (2011 року) та Мальті. У 2014 році в Україні 

основними джерелами фінансування витрат на дослідження і розробки були 

державні кошти (43,8 %) та кошти підприємницького сектора (35,2 %) [234]. 

Водночас заслуговує на увагу і те, що простежується динаміка до 

збільшення кількості дослідників у країнах ЄС-28 в останні роки, зокрема їхня 

кількість зросла й у 2013 році становила 1 730,0 тис. осіб, що на 41,0 % більше 

ніж у 2003 році. Аналіз персоналу дослідження і розробки в країнах ЄС-28 за 

секторами в 2013 році показує, що 48 % дослідників зосереджено в 

підприємницькому секторі, 39 % – у секторі вищої освіти, 12 % – у державному 

секторі. У підприємницькому секторі працювало три п’ятих і більше усіх 

дослідників Швеції, Мальти, Австрії, Ірландії (станом на 2012 рік), Данії, 



 

 

206 

Франції та Нідерландів; найбільша кількість дослідників була зайнята в 

державному секторі Болгарії (43 %); близько двох третин усіх дослідників були 

зайняті в секторі вищої освіти Словаччини, Латвії та Греції, понад половину – 

працювало у Литві, на Кіпрі, у Великобританії, Португалії, Польщі, Естонії та 

Хорватії. У 2013 році загальна кількість виконавців наукових та науково-

технічних робіт у середньому становила 1,1 % робочої сили ЄС-28. Відзначимо, 

що найвищою (близько 2,0 %) ця частка була у Данії, Фінляндії і Люксембурзі, 

найнижчою – у Румунії і Кіпрі (менше 0,5 %) [234].  

У контексті узагальненої вище інформації щодо різних країн світу, 

потрібно зазначити, що в Україні загальна кількість виконавців досліджень і 

розробок тенденційно зменшується і станом на 01.01.2015 року становила 58,7 

тис. осіб. [234]. З них більше половини працювало у державному секторі 

(55,3 %), понад третину – у підприємницькому (34,5 %) і 10,2 % – у секторі 

вищої освіти, водночас частка виконавців наукових та науково-технічних робіт 

у кількості зайнятого населення склала лише 0,5 %, що потребує реакції в 

рамках здійснення фінансової політики держави з метою збереження існуючого 

в Україні науково-технічного потенціалу й висококваліфікованих фахівців. 

Отже, проведений аналіз сучасного стану національної інноваційної 

системи України в частині оцінки показників наукової та науково-технічної 

діяльності в країні дає змогу виокремити такі проблемні аспекти, що 

потребують прийняття відповідних стратегічних рішень: значний розрив між 

наукою та господарською діяльністю; відсутність стратегічного мислення в 

організації функціонування системи вищої освіти та її відрив від реальної 

економіки; неефективні державні та регіональні науково-технічні програми; 

брак механізмів комерціалізації науково-технічних розробок; прорахунки у 

формуванні нормативно-правової бази в частині застосування інструментів 

фінансового регулювання інноваційної діяльності; відсутність системності в 

організації діяльності органів державної влади та управління у процесі 

регулювання інноваційних процесів. 
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3.3. Тенденції функціонування інноваційної інфраструктури в умовах 

формування інноваційної моделі розвитку України 

 

Ефективність функціонування національної інноваційної системи в 

Україні та перспективи побудови інноваційної моделі соціально-економічного 

розвитку тісно залежать від наявності та якості інноваційної інфраструктури в 

країні. Формування інноваційної інфраструктури як чинник зростання 

інноваційної активності вітчизняних підприємств дає змогу забезпечувати 

надання допомоги інноваторам та науковцям у ході інноваційного процесу від 

виникнення ідеї нововведення та до його комерціалізації й ринкового 

поширення. 

На сьогодні у різних країнах створені та функціонують відмінні види 

інноваційної інфраструктури, які враховують національні особливості 

діяльності у науково-технічній та інноваційній сферах тощо. Для прикладу, 

станом на 2015 рік у світі налічується близько 400 наукових парків (Бразилія, 

Індія, Малайзія, країни Східної Європи, Китай) та понад 700 діючих техно-

парків (Велика Британія – 46 од., Франція – понад 50, Швеція – 16, Фінляндія – 

17). Також міжнародний досвід підтверджує перспективи підвищення 

конкурентоспроможності регіонів та виробничих комплексів шляхом реалізації 

кластерної політики, зокрема діють кластери інноваційної спрямованості на 

території Франції (77), Данії (29), Австрії (16), Німеччини (15 од.) [163]. 

Відповідно до Закону України “Про інноваційну діяльність” інноваційна 

інфраструктура становить сукупність підприємств, організацій, установ, їх 

об’єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із 

забезпечення інноваційної діяльності [269]. Інноваційна інфраструктура згідно 

з Проектом Концепції Державної цільової економічної програми розвитку 

інноваційної інфраструктури на 2017-2021 роки є сприятливим середовищем, 

яке забезпечує необхідні передумови для взаємодії об’єктів інноваційної 

діяльності та охоплює систему необхідних соціальних, юридичних, 

економічних, інформаційних та інших інститутів, що підтримують як 

http://www.in.gov.ua/index.php?get=55&law_id=23
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інноваційну діяльність, так і самих новаторів на всіх етапах інноваційного 

циклу [163].  

Відповідно до Проекту Концепції Державної цільової економічної 

програми розвитку інноваційної інфраструктури на 2017-2021 роки до 

інноваційної інфраструктури належать [163]:  

– об’єкти виробничо-технологічної структури (технопарки, інноваційно-

технологічні центри, бізнес-інкубатори, інноваційно-технологічні, 

інжинірингові фірми та ін.);  

– об’єкти інформаційної системи (аналітично-статистичні центри, 

інформаційні бази, мережі);  

– організації з підготовки та перепідготовки кадрів, зокрема у сфері 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;  

– фінансові структури (бюджетні, позабюджетні, венчурні, банки, 

фінансово-промислові групи, орієнтовані на технологічну інноваційну 

діяльність та ін.); 

 – системи експертизи, сертифікації, стандартизації та акредитації;  

– системи патентування, ліцензування і консалтингу з питань захисту, 

оцінки вартості та використання інтелектуальної власності, оцінки 

комерціалізації наукових результатів. 

Водночас формування інноваційної інфраструктури в Україні має 

ґрунтуватися на таких принципах: адекватність інфраструктури рівню розвитку 

регіону, відповідність реальним потребам, раціональне територіальне 

розміщення, функціональна концентрація на гострих проблемах інноваційної 

діяльності, доступність послуг для підприємців (територіальна, інформаційна, 

вартісна), залучення державних і недержавних ресурсів [163]. 

Погоджуємося, що з метою удосконалення інноваційної інфраструктури 

доцільно активізувати використання науково-технічного потенціалу регіону, 

зокрема науково-виробничих підприємств, конструкторських бюро, 

лабораторій тощо. У зазначеному Проекті концепції цілком обґрунтовано 

йдеться і про те, що чи не ключовим завданням залишається упорядкування 
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функціонування існуючих об’єктів інноваційної інфраструктури та координація 

процесів створення і розвитку нових установ, а також організаційно-методичне 

забезпечення їхньої діяльності в Україні [163]. При цьому як мотиваційний 

механізм інноваційних процесів важливо створювати належні правові, 

економічні, податкові механізми розвитку інфраструктури. 

Відтак на сьогодні в Україні створені та функціонують окремі елементи 

інноваційної інфраструктури. Зокрема, утворено 17 технопарків,                                  

28 інноваційних бізнес-інкубаторів, 28 інноваційних центрів. При вищих 

навчальних закладах створені підрозділи з питань інтелектуальної власності, 

діють Український інститут науково-технічної інформації та 9 регіональних 

центрів науки, інновацій та інформатизації [163]. Також інноваційно активні 

підприємства в Україні користуються послугами консалтингових фірм, 

небанківських фінансових установ, однак останні, як і інші установи, які повин-

ні сприяти науково-технічній й інноваційній діяльності за якістю своєї роботи 

не створюють належних передумов для активізації інноваційних процесів.  

Отже, розглянемо детальніше функціонуючі в Україні ключові, зважаючи 

на потенціал їх використання для стимулювання інновацій, елементи 

інноваційної інфраструктури з позицій оцінки їхньої ефективності. 

Так, за визначенням Міжнародної асоціації технологічних парків (IASP), 

технологічний парк є організацією, якою керують спеціалісти, головною метою 

якого є підвищення добробуту місцевої спільноти шляхом просування 

інноваційної культури, а також конкуренції інноваційного бізнесу та наукових 

організацій. При цьому для досягнення цієї мети технопарк управляє потоками 

знань і технологій між університетами, науково-дослідницькими інститутами, 

компаніями і ринками, полегшує створення і зростання нових інноваційних 

компаній, надаючи інкубаційні послуги [235]. 

Міністерством освіти і науки, як центральним органом влади у сфері 

інновацій, визначено, що метою діяльності технологічних парків в Україні є 

комплексна організація наукоємного виробництва шляхом максимального 

сприяння створенню та запровадженню нових технологій і стимулювання 
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розвитку творчого потенціалу фахівців, оскільки технопарки, концентруючи 

наукові, виробничі та фінансові ресурси, забезпечують відтворення повного 

життєвого циклу інновацій, тобто дослідження–розробка–упровадження–

масовий промисловий випуск наукоємної високотехнологічної 

конкурентоспроможної на світових ринках продукції [238]. При цьому 

важливість технопарків у тому, що вони, по суті, є зонами економічної 

активності, які інтегрують потенціал провідних університетів, науково-

дослідних установ, суб’єктів інноваційної інфраструктури й промислових 

підприємств на рівні регіону, держави, а також міжнародному рівні. Водночас 

функціонування технопарку спрямоване на ефективне використання ресурсів 

для забезпечення інноваційної діяльності. 

Зауважимо також, що створення державою технопарків, відповідно до 

іноземного досвіду, Міністерство освіти і науки України розглядає у контексті 

сучасних організаційно-економічних механізмів розроблення та упровадження 

інновацій на загальнодержавному, корпоративному та мікрорівнях у розрізі 

традиційних двох груп: механізмів прямої та опосередкованої дії (останні 

охоплюють податкові, фінансово-кредитні тощо впливи на процес 

упровадження інновацій). Механізми прямої дії включають: 1) адміністративно-

відомчі – шляхом прямого державного дотаційного фінансування досліджень; 

2) здійснення державних цільових програм різного рівня шляхом виділення 

коштів на підставі контрактів, укладених з переможцями відповідних 

конкурсів; 3) створення державою або за участю держави інноваційних 

структур, а саме: технополісів, технопарків, бізнес-інкубаторів, інженерних 

центрів [238]. 

На думку І. Уханової, економічний зміст “технопарків” розкривається 

через їхню класифікацію за такими критеріями: технологічна класифікація; 

класифікація, заснована на структурі управління; класифікація за наявністю 

великомасштабних виробничих приміщень. Згідно з технологічною 

класифікацією виділено [322]:  
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– технопарки загального характеру (організації, які не орієнтовані на 

виробництво інноваційної продукції);  

– власне технологічні технопарки (орієнтовані на виробництво 

інноваційної продукції). 

Згідно з класифікацією відповідно до структури управління виокремлено:  

– технопарки навколо промислових підприємств;  

– технопарки, засновані на науковому і/або освітньому центрі;  

– незалежні технопарки, якими управляють незалежні компанії [322].  

Позиції різних фахівців та офіційних органів державної влади України 

дають змогу стверджувати, що як і в усьому світі, технопарки або 

територіально-виробничі наукові комплекси є чи не найефективнішою 

організаційно-економічною формою інтеграції науки і реального виробництва 

з-поміж існуючих у державі інноваційних структур. Уперше законодавчо 

врегульовано діяльність технопарків в Україні 1996 року згідно з 

розпорядженням Президента України №17/96-рп “Питання створення 

технопарків та інноваційних структур інших типів” та Постанови Кабінету 

Міністрів України № 549 від 22 травня 1996 року “Положення про порядок 

створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів”. 

Зауважимо, що в Україні перші технопарки з’явилися у 1999 році як 

структури, завданням яких була інтеграція наукових досліджень, нових 

технологічних розробок з імплементацією у виробництво і випуск 

конкурентоспроможної на національному та міжнародному ринках 

високотехнологічної продукції. Одним із перших 1999 року в Україні був 

створений технологічний парк “ІЕЗ ім. Є. О. Патона”. Зазначимо, що його 

утворення ґрунтувалося на науковому центрі – Інституті електрозварювання ім. 

Е. О. Патона Національної академії наук України, що є одним із провідних 

центрів у світі у своїй сфері. Зокрема новітнім досягненням інституту є 

високочастотне зварювання м’яких тканин людського організму, що світові 

учені потрактували як прорив у сучасній хірургії XXI століття [232]. 
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Дослідження, проведені в інституті, що важливо, завжди відповідали 

потребам вітчизняної економіки, виконувалися на сучасному науковому рівні й 

обов’язково закінчувалися впровадженням у промислове виробництво. У 

сучасних умовах інститут є міжгалузевим науково-технічним комплексом, який 

разом з академічним науково-дослідним інститутом поєднує дослідно-

конструкторське й технологічне бюро, експериментальне виробництво, три 

дослідні заводи, зовнішньоторговельну фірму. Тобто на момент створення 

технопарку інститут мав організаційний досвід, науковий потенціал та потужну 

виробничу базу, що дало змогу створити технопарк як ефективний інноваційно-

виробничий комплекс з погляду перспектив розвитку вітчизняної економіки. 

При цьому мета інституту електрозварювання уже як технопарку – створення 

сприятливих умов для організації досліджень, розробки, промислового випуску 

й реалізації на вітчизняному й світовому ринках конкурентоспроможної 

інноваційної продукції та послуг у галузі зварювання й споріднених                    

технологій [232].   

Зауважимо, що  пріоритетами діяльності технопарку інституту 

електрозварювання є застосування новітніх досягнень зварювальної науки і 

техніки за напрямами: 

– сучасні енергоефективні й ресурсозберігаючі технології, устаткування й 

конструкції; 

– спеціальна електрометалургія, технології переробки металобрухту, збагачення 

металургійної сировини, підвищення якості кінцевої металургійної продукції; 

– сучасні машини, механізми й засоби нової техніки в ракетно-космічній, 

авіаційній галузях, у суднобудуванні, залізничному та морському транспорті; 

– ґрунтообробна й збиральна техніка зі збільшеним ресурсом шляхом  

технологій зварювання й зміцнення робочих органів; 

– зварювальні та споріднені процеси при будівництві, експлуатації та 

реконструкції шляхів, мостів і транспортних систем, включаючи трубопроводи; 
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– оздоровлення навколишнього середовища й людини, у тім числі завдяки 

зниженню техногенного впливу зварювального виробництва на аеро-, гідро-, 

геоекологію, використання зварювання та споріднених технологій у медицині; 

– підвищення кваліфікації й розвиток інноваційної культури розробників та 

споживачів продукції зварювального виробництва [232]. 

Впровадження Закону України “Про інноваційну діяльність” та Закону 

України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних 

парків” у 2000-2001 роках стимулювало створення технопарків та інших 

об’єктів інноваційної інфраструктури і посприяло підвищенню рівня науково-

технічної активності вітчизняних підприємств. 

Відповідно до Закону України “Про спеціальний режим інноваційної 

діяльності технопарків”, технологічний парк (технопарк) – юридична особа або 

група юридичних осіб (учасники технологічного парку), що діють відповідно 

до договору про спільну діяльність без створення юридичної особи та без 

об’єднання внесків з метою створення організаційних засад виконання проектів 

технологічних парків з виробничого впровадження наукоємних розробок, 

високих технологій та забезпечення промислового випуску 

конкурентоспроможної на світовому ринку продукції [277]. 

Заслуговує на увагу той факт, що станом на 2015 рік відповідно до Закону 

України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” в 

Україні створено 16 технопарків [277]: “Напівпровідникові технології і матеріали, 

оптоелектроніка та сенсорна техніка” (м. Київ); “Інститут електрозварювання 

імені Є. О. Патона” (м. Київ); “Інститут монокристалів” (м. Харків); “Вуглемаш” 

(м. Донецьк); “Інститут технічної теплофізики” (м. Київ); “Київська політехніка” 

(м. Київ); “Інтелектуальні інформаційні технології” (м. Київ); “Укрінфотех” 

(м. Київ); “Агротехнопарк” (м. Київ); “Еко-Україна” (м. Донецьк); “Наукові і 

навчальні прилади” (м. Суми); “Текстиль” (м. Херсон); “Ресурси Донбасу” 

(м. Донецьк); “Український мікробіологічний центр синтезу та новітніх 

технологій”  (УМБІЦЕНТ) (м. Одеса); “Яворів” (Львівська область); 

“Машинобудівні технології” (м. Дніпропетровськ). 
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Однак із 16 технологічних парків згідно із Законом України “Про 

спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” де-факто 

діють лише 7 (додаток Х). 

Зауважимо, що учасниками технологічного парку відповідно до Закону 

України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних 

парків” є юридичні особи суб’єкти наукової, науково-технічної, 

підприємницької діяльності, що уклали між собою договір, а керівним органом 

технологічного парку є юридична особа – один із учасників технологічного 

парку, який від імені учасників технопарку відкриває спеціальний рахунок 

технологічного парку і на якого за договором покладені функції поточного 

керівництва діяльністю технологічного парку, у тому числі щодо оформлення 

проектів технологічного парку, використання в установленому порядку коштів 

спеціального рахунку технологічного парку, контролю за використанням 

коштів спеціальних рахунків учасників технологічного парку, перевірки та 

підготовки пропозицій щодо внесення змін або припинення виконання проектів 

технологічного парку, підготовки звітів про діяльність технологічного парку, 

представлення інтересів учасників технологічного парку в органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування, укладання відповідно до 

законодавства договорів від імені технологічного парку та інші функції [277]. 

Згідно з цим Законом спільне підприємство створене саме для виконання 

проектів технологічного парку, одним із засновників якого є технологічний 

парк або учасник технологічного парку, а іншими – резиденти чи нерезиденти, 

сумарний внесок яких до статутного фонду становить суму в національній 

валюті, еквівалентну не менше 50 000 доларів США [277].  

Важливою, у контексті формування інноваційної моделі розвитку, 

складовою вітчизняної інноваційної інфраструктури є наукові парки, які як 

форма інтеграції науки з промисловістю належать до територіальних науково-

промислових комплексів, чим укотре акцентовано їхню роль у забезпеченні 

економічного розвитку країни загалом. Науковий парк в економічній літературі 

розглядають як науково-виробничий комплекс, який інтегрує у собі дослідний 
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центр і прилеглу виробничу зону, де розміщені наукомісткі підприємства (на 

правах оренди чи інших умовах). Типова структура територіального комплексу 

наукового парку передбачає взаємодію освіти–науки–виробництва, відтак 

наукові парки як форма інтеграції науки з промисловістю є за своєю суттю 

територіальними науково-промисловими комплексами. Зауважимо, що у 

світовій практиці використовують різні види наукових парків, які в підсумку 

сприяють розвитку територій, що, однозначно, актуально в умовах існування 

дисбалансів у рівні розвитку різних регіонів в Україні. 

Наукові парки, розбудова яких почалася з кінця 2006 року на базі вищих 

навчальних закладів України, на сьогодні демонструють досить скромні 

результати діяльності. Для прикладу, обсяг виконаних робіт у найкращому з 

них, науковому парку “Київська політехніка”, склав лише 23 млн грн [163]. При 

цьому в Україні не підтримується діяльність винахідників, раціоналізаторів, 

науковців, які мають завершені науково-технічні розробки, не достатньо 

ефективно діють центри трансферу технологій, а також неефективно 

реалізуються освітній та науковий потенціал, насамперед провідних вищих 

навчальних закладів, науково-дослідних установ, не сформовано систему 

науково-технічної та економічної інформації, а також бази даних з питань 

технологій, науково-технічних розробок у державі тощо. 

Відзначимо, що нормативно-правове забезпечення діяльності наукових 

парків в Україні розпочало формування із підписанням 25 червня 2009 року 

Президентом України Закону України “Про наукові парки”. Відповідно до 

Закону України “Про наукові парки” під науковим парком розуміється 

юридична особа, що створюється з ініціативи вищого навчального закладу 

та/або наукової установи шляхом об’єднання внесків засновників для 

організації, координації, контролю процесу розроблення і виконання проектів 

наукового парку [272]. Іншими засновниками можуть бути юридичні особи, які 

уклали засновницький договір з навчальним закладом та/або науковою 

установою про створення наукового парку. Згідно зі законом науковий парк 

створюється з метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності у 
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вищому навчальному закладі та/або науковій установі, ефективного та 

раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-

технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх 

впровадження на вітчизняному та закордонному ринках [272]. Тобто суттєвим 

позитивним аспектом у законі є акцент щодо використання та комерціалізації 

результатів вітчизняних наукових досліджень, практичне застосування яких 

спостерігається відносно рідко, що в перспективі повинно сприяти зростанню 

інноваційної безпеки та конкурентоспроможності України в цілому. 

Метою зазначеного закону було створення, перш за все, умов для 

розвитку науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових 

установ, але науковою установою можуть бути установи підприємств, що 

відповідають критеріям їх віднесення до наукових згідно з чинним 

законодавством. При цьому заводська наука майже не розвивається, її 

завданнями є технічне оновлення діючого виробництва на основі готових 

технологій та обладнання. Однак пропонований згаданим законом статус дає 

можливість створювати наукові парки підприємствам, які мають такі установи, 

і мета яких, цілком імовірно не розвиток науково-технічної діяльності чи 

створення і впровадження науково-технічних розробок, а мінімізація 

податкових зобов’язань перед бюджетами [232].Відтак, ця норма закону 

потребує організації ефективної системи моніторингу діяльності наукових парків. 

Також, відповідно до Закону України “Про наукові парки” до основних 

функцій наукового парку відносять [272]: 

– створення нових видів інноваційного продукту, вживання заходів щодо їх 

комерціалізації, організація та забезпечення виробництва наукоємної, 

конкурентоспроможної на внутрішніх і зовнішніх ринках інноваційної продукції;  

– інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення 

засновників і партнерів наукового парку, надання патентно-ліцензійної допомоги;  

– залучення студентів, випускників, аспірантів, науковців та працівників 

вищого навчального закладу та/або наукової установи до розроблення і 

виконання проектів наукового парку;  
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– сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного підприємництва;  

– організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

спеціалістів, необхідних для розроблення і реалізації проектів наукового парку;  

– залучення і використання у своїй діяльності ризикового (венчурного) 

капіталу, підтримка наукоємного виробництва;  

– захист та представництво інтересів засновників і партнерів наукового 

парку в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також 

у відносинах з іншими суб’єктами господарювання під час організації та 

виконання проектів наукового парку в межах, визначених установчими 

документами наукового парку;  

– розвиток міжнародного і вітчизняного співробітництва у сфері науково-

технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій. 

Зауважимо і те, що, згідно з визначенням у законі, науковий парк – це 

створена для організації, координації, контролю розроблення і виконання 

проектів юридична особа, тобто завдання наукових парків є функціонально-

управлінські [272]. Науковий парк створюється і діє на основі засновницького 

договору та статуту, які мають відповідати вимогам, зокрема Цивільному та 

Господарському кодексам.  

Також у засновницькому договорі обов’язково визначають зобов’язання 

засновників створити науковий парк, порядок їхньої спільної діяльності щодо 

його створення, умов передання науковому парку майна та нематеріальних 

активів засновників. У статуті наукового парку вказують найменування 

юридичної особи, мету, завдання та функції наукового парку, відомості про 

склад засновників, розмір і порядок створення статутного та інших фондів, 

порядок розподілу прибутку і збитків, органи управління науковим парком, їх 

компетенцію, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до наукового 

парку та виходу з нього, порядок ліквідації [232]. 

Закон України “Про наукові парки” встановлює обмеження діяльності 

наукового парку, зокрема у рамках діяльності наукового парку не допускається 

ведення торговельно-посередницької діяльності, надання послуг побутового 
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призначення, виробництво і переробка підакцизних товарів та інших, що не 

відповідають меті наукового парку. Закон не обмежує діяльність наукового 

парку, що пов’язана з випуском інноваційної продукції. Також рішення про 

створення наукового парку приймають його засновники за погодженням зі 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері 

науково-технічної та інноваційної діяльності в порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України [272] (як уже зазначалося, з 2014 року таким уповноваженим 

органом є Міністерство освіти і науки України).  

Водночас цілком доречно Законом з метою уникнення зловживань та 

збереження ідеї інноваційності було встановлено, що для погодження рішення 

про створення наукового парку подають:  

– перелік пріоритетних напрямів діяльності наукового парку;  

– дані про наукові результати, реалізація яких забезпечить розвиток 

наукового парку;  

– відомості про засновників наукового парку, наявну та потенційну 

виробничу, інженерну, транспортну і соціальну інфраструктури, що будуть 

використовуватися в діяльності наукового парку; 

– проекти установчих документів наукового парку [272].  

Також відомості про засновників мають містити, крім загальної 

інформації, дані про їх інфраструктуру, яка використовуватиметься в діяльності 

наукового парку при реалізації проектів, причому ці відомості подають як 

уповноваженому органу, так і відповідним органам, в управлінні яких 

перебуває державна або комунальна власність, закріплена за такими суб’єктами 

господарювання, які мають намір виступити засновниками наукового парку. 

Після погодження рішення Міністерством освіти і науки України науковий 

парк реєструють засновники і він набуває статусу юридичної особи, відтак, з 

цього моменту може повноцінно функціонувати. Загалом порядок погодження 

рішення про створення наукового парку визначено постановою Кабінету 

Міністрів України від 3 лютого 2010 року № 93. 
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Не менш важливим аспектом є вибір виду та організаційно-правової 

форми юридичної особи наукового парку, що не регламентується законом. 

Однак засновники наукового парку в підсумку повинні забезпечити, з одного 

боку, найефективніше управління науковим парком, а з другого – виконання 

функцій, які покладені законом.  

Зазначимо, що перелік пріоритетних напрямів діяльності наукового парку 

чітко регламентує Закон України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки” [275] та “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” 

[274] відповідно до напрямів наукової діяльності вищого навчального закладу 

та/або наукової установи з урахуванням потреб регіону (території), де 

розташований науковий парк, і затверджується Міністерством освіти і науки 

України при погодженні рішення про створення.  

Вважаємо, зважаючи на зазначене, що передбачений законом порядок є 

цілком доречним в умовах вітчизняної економіки, оскільки мінімізує 

потенційні зловживання та, що важливо, окреслює напрями діяльності з 

позицій пріоритетів розвитку економіки й потреб суспільства. 

При створенні наукового парку його засновники зберігають статус 

юридичної особи і на них поширюється дія законів щодо регулювання їхньої 

діяльності, тобто за діяльність поза науковим парком засновники несуть 

відповідальність згідно зі законодавством самостійно як суб’єкти 

господарювання. Органами управління наукового парку є загальні збори 

засновників наукового парку та виконавчий орган управління, при цьому 

вищий орган – загальні збори засновників, функції яких визначено статутом 

безпосередньо наукового парку [272]. Також вищий навчальний заклад та/або 

наукова установа можуть бути засновниками юридичних осіб та/або їх 

об’єднань для організації та виконання проектів наукового парку. Отже, в 

законі запропоновано, в тому числі, участь у реалізації проектів шляхом 

створення інших юридичних осіб. Водночас вищому навчальному закладу і 

науковій установі надано право бути орендодавцем приміщень та обладнання 

для партнерів наукового парку на строк реалізації проектів наукового парку 
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згідно із Закон України “Про наукові парки” [272]. Оренду надають лише за 

проектами наукового парку, що зареєстровані відповідно до закону, і реалізація 

яких передбачає використання приміщень та обладнання вищого навчального 

закладу та/або наукової установи. Це своєю чергою означає, що оренда 

приміщень має бути передбачена в бізнес-плані проекту наукового парку, при 

цьому укладання такого договору не потребує погодження з Фондом 

державного майна. Однак це положення надає таке право лише для укладання 

договорів оренди з партнерами наукового парку і не надає можливості його 

укладання з науковим парком для розміщення його виконавчого органу, який 

може розташовуватися на площах вищого навчального закладу і наукової 

установи шляхом укладання договору оренди на загальних засадах без 

державної підтримки, що передбачена, однак такий договір оренди має бути 

погоджено з Фондом державного майна, що ставить його в дещо гірші умови, 

ніж партнера наукового парку [272]. При цьому у договорах оренди, може 

визначатися особливий порядок сплати комунальних послуг та орендної плати, 

розміри та умови оплати яких встановлює вищий навчальний заклад та/або 

наукова установа за погодженням з центральним органом виконавчої влади, у 

сфері управління якого перебуває цей вищий навчальний заклад та/або наукова 

установа, що загалом спрощує організацію роботи наукового парку. 

Не менш важливий аспект – те, що вищий навчальний заклад та/або 

наукова установа беруть участь у формуванні статутного фонду наукового 

парку шляхом внесення до нього нематеріальних активів (майнових прав на 

об’єкти інтелектуальної власності) у порядку, встановленому законодавством 

України, тобто жодного майна цих установ: приміщень, будівель чи споруд, 

земельних ділянок до статутного фонду наукового парку не може бути внесено. 

При цьому вищому навчальному закладу, науковій установі – засновникам 

наукового парку надані права контролю за його діяльністю, в тому числі щорічного 

заслуховування звітів про діяльність, однак безпосереднім виконавцем проекту 

вищий навчальний заклад чи наукова установа бути не можуть. Водночас законом 

передбачено можливість для вищого навчального закладу, наукової установи як 
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суб’єктів, які надають освітні послуги, провадять наукову та науково-технічну 

діяльність, укладати договір про партнерство з науковим парком, що уже дає право 

виконання проектів у межах наукового парку [272]. Для виконання статутних 

завдань науковий парк може створювати статутний і резервний фонди, фонд 

підтримки інноваційної діяльності та інші фонди, при цьому статутний фонд 

наукового парку поділяється на частки між засновниками відповідно до розміру 

їхнього вкладу, однак вкладом вищого навчального закладу, наукової установи 

можуть бути лише нематеріальні активи.  

Ефективне функціонування наукових парків можливе лише за умов 

фінансового забезпечення. Джерелами фінансування діяльності наукового 

парку можуть бути [272]: 

– кошти статутного та інших фондів наукового парку; 

– фінансові надходження від діяльності наукового парку;  

– інвестиції, надані науковому парку;  

– благодійні внески для розвитку та реалізації проектів наукового парку;  

– кошти державного та місцевих бюджетів;  

– кошти замовників. 

При цьому усі проекти наукового парку розробляють на конкурсних 

засадах у межах пріоритетних напрямів діяльності наукового парку з 

урахуванням вимог законів України “Про інноваційну діяльність” [269], “Про 

державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” [261], “Про 

спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” [277]. Попри 

певну бюрократизацію цього процесу усе ж такий порядок, на наш погляд, 

справді необхідний, оскільки існує високий ризик недотримання вимог чинного 

законодавства й нівелювання первинного інноваційного призначення у роботі. 

Також особи, проекти яких перемогли в конкурсі і будуть реалізовуватися 

в межах наукового парку, є партнерами наукового парку і мають укласти 

договір про партнерство з ним, як і передбачено законом про наукові                    

парки [272]. Тобто, такі партнери – це суб’єкти господарювання, що уклали з 

науковим парком договір та беруть безпосередню участь у розробленні та 
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реалізації його проектів. Передбачено і те, що моніторинг реалізації проектів 

наукового парку проводить виконавчий орган управління наукового парку, а за 

результатами виконання проектів наукового парку партнери наукового парку 

подають звіти до виконавчого органу управління наукового парку відповідно до 

умов договору про партнерство (між розробниками та реалізаторами проектів). 

На сьогодні в Україні функціонує порівняно незначна кількість наукових 

парків. Також Міністерство освіти і науки України подає перелік наукових парків, 

яким погоджено рішення про створення (додаток Ц). При цьому одним із пере-

дових діючих, як уже згадувалось, є науковий парк “Київська політехніка”, який 

функціонує згідно з Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 18 липня 

2007 року № 546-р “Про затвердження плану заходів з виконання Закону України 

“Про науковий парк “Київська політехніка”” та від 19 вересня 2007 року № 760 

“Про схвалення інноваційної програми наукового парку “Київська політехніка””.   

З-поміж пріоритетних напрямів інноваційної діяльності наукового парку 

“Київська політехніка” визначено [271]: енергетику сталого розвитку; розвиток 

інноваційних складових інформаційного суспільства; стратегічне планування 

систем життєзабезпечення регіонів України; системи спеціального та 

подвійного призначення; біотехнічні системи і технології. 

Зазначимо, що сьогодні партнерами наукового парку є понад 30 

підприємств, за участю яких виконується близько 40 інноваційних проектів і 

науково-технічних робіт, при чому за роки функціонування наукового парку 

виконано інноваційних робіт на суму понад 20 млн грн (позабюджетні кошти). 

Також науковий парк “Київська політехніка” співпрацює з провідними 

підприємствами України з метою створення інноваційних технологій 

(розроблено енергоефективну когенераційну технологію, наслідками 

застосування якої є зниження витрат природного газу) і з Міністерством 

оборони, зокрема в інтересах національної оборони займався розробленням й 

виробництвом безпілотних літальних апаратів, тепловізорів, технологій 

утилізації ракетного палива тощо [344]. Інноваційна діяльність наукового парку 

“Київська політехніка” є успішною в тому числі у зв’язку із активною участю у 
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ній науковців НТУУ “КПІ”, однак, як стверджують вітчизняні фахівці, 

університет має безпосередньо вирішувати питання оренди приміщень і 

обладнання для забезпечення відповідних умов для роботи створюваних при 

ньому малих інноваційних підприємств, як складової наукового парку [344]. 

На нашу думку, загалом приклад наукового парку “Київська політехніка” 

дає змогу стверджувати про наявність потенціалу із просування інноваційних 

ідей та доведення їх до стадії масового промислового виробництва на основі 

інтеграції зусиль установ й організацій різної форми власності з науковими та 

начальним закладами України, які володіють відповідними знаннями та квалі-

фікованими кадрами для організації результативного інноваційного процесу. 

Одним із найефективніших напрямів надання підтримки інноваційно 

активним суб’єктам господарювання є інкубація бізнесу, перевагою якої є 

спрощення процедури входження підприємства на ринок та досягнення 

позитивних економічних показників діяльності. Ключовим завданням 

діяльності бізнес-інкубаторів є стимулювання розвитку регіонів, створення 

нових робочих місць на інноваційних підприємствах, що важливо в умовах 

низьких показників підприємницької діяльності в Україні зокрема, та 

дефіцитом використання передових технологій на вітчизняних виробництвах. 

Перевага бізнес-інкубатора для нових підприємців у тому, що ці установи 

створюють їм інкубаційні пільгові умови, надають приміщення, матеріально-

технічну базу, кваліфікований персонал та консультантів. Чільне місце бізнес-

інкубаторів в інноваційній інфраструктурі пов’язане із тим, що вони є передусім 

інфраструктурним забезпеченням малого підприємництва, однак у підсумку 

дають змогу вирішувати важливі соціально-економічні завдання в державі. Бізнес-

інкубатори – це або самостійні господарські організації з правом юридичної 

особи, які створюються для підтримки нетехнологічного малого підприємництва, 

або ж вони можуть діяти як елемент технопарку та орієнтуватися на підтримку 

малого інноваційного підприємництва в частині високотехнологічних робіт. Як 

стверджує Л. Васільєва, бізнес-інкубатори – це структури, що надають допомогу 

новим компаніям на етапі їх організації та становлення, а основна мета бізнес-
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інкубаторів в інтерактивному процесі – надихати людей на організацію власної 

справи, створювати умови, що сприяють розвитку нових компаній і 

підприємництва, підтримувати їх у розробленні новаторських продуктів, надавати 

їм приміщення, засоби інфраструктури тощо [45].  

На думку Н. Матвійчук-Соскіної, метою бізнес-інкубатора є 

“забезпечення сприятливих організаційно-економічних умов для розвитку 

малого і середнього бізнесу, підвищення конкурентоспроможності підприємств 

і компаній на ринку шляхом надання всебічної допомоги підприємцям на всіх 

стадіях організації і функціонування підприємств, сприяння формуванню і 

розвитку інфраструктури підтримки бізнесу, створення нових робочих                

місць” [196]. При цьому науковий інтерес становить модель бізнес-інкубатора,  

використання якої сприятиме розвитку малого бізнесу  (рис. 3.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.17. Модель бізнес-інкубатора  

Джерело: складено на основі : [196] 

БЛОК 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 
1. Підтримка розвитку малого бізнесу. 2. Забезпечення діяльності програми. 3. Надавати 

менеджментську допомогу. 4. Надавати фінансову підтримку. 5. Розвивати 

інфраструктуру ринку. 6. Підтримувати промисловий потенціал. 7. Сприяти інноваціям. 

8. Сприяти створенню нових робочих місць. 9. Привертати галузевих спеціалістів для 

надання послуг з бізнесу. 10. Сприяти зростанню ділової активності. 

БЛОК 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПІДТРИМКИ 

Маркетингові 

дослідження 

Дослідження 

ринку 

Виведення 

продукту 

Комуніка

ція 

Збутова 

політика 

Цінова 

політика 

БЛОК 3. ДОХОДИ З НАДАННЯ ПОСЛУГ ВІД 
1. Здачі приміщення в оренду. 2. Інвестиції в малі підприємства. 3. Різноманітних 

видів підприємництва. 4. Консалтингу, видавництва та ін. 5. Охоронних послуг. 

6. Інформаційних послуг. 7. Юридичних і аудиторських послуг. 8. Лізингу. 

БЛОК 4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ 
1. Надання навчально-методичної підтримки. 2. Перепідготовка та проведення 

навчання. 3. Можливість використання програмного забезпечення. 4. Допомога у 

бізнес-плануванні. 5. Організація навчально-інформаційної підтримки.  
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Зауважимо, що взагалі бізнес-інкубатори можуть створюватися як 

структурні підрозділи організацій та як автономні суб’єкти. Функціонування 

бізнес-інкубатора як неприбуткової структури дає можливості для здобуття 

грантів від організації підтримки малого інноваційного бізнесу. Створення його 

як державної установи, дає змогу долучити відповідні проекти у державні та 

регіональні програми розвитку, а відтак гарантувати їм бюджетне 

фінансування, низьку орендну плату тощо. Прибуткові інкубатори пропонують 

широкий спектр послуг, за користування якими отримують плату.  

Інкубатори, які створюють при науково-дослідних установах та вищих 

навчальних закладах є специфічними та винятково важливими, з огляду на те, 

що функціонують як сполучна ланка між науковими установами і приватним 

сектором реальної економіки, надаючи підтримку підприємствам, 

консультаційні послуги науковців, лабораторії та дослідну базу.  

З-поміж функціональних завдань бізнес-інкубатора у наданні послуг 

суб’єктам малого підприємництва можна виділити: 

– консалтингові послуги й допомога у складанні бізнес-планів;  

– аналіз ринкового середовища, рівня конкуренції в обраному сегменті, 

консультації із розроблення маркетингового плану та рекламної політики;  

– надання офісних приміщень на умовах безоплатної або ж максимально 

доступної за ціною довгострокової оренди;  

– моніторинг джерел фінансування та способів залучення стартового 

капіталу; 

– підтримка проекту на початкових стадіях реалізації;  

– юридичний супровід, бухгалтерські послуги тощо.  

Зокрема В. Філіппов акцентує на таких підходах до “інкубування 

підприємництва”:  

1. Класичні бізнес-інкубатори – структури, що допомагають новим 

компаніям на етапі їх становлення, надають дрібним фірмам-початківцям 

приміщення, інфраструктуру і визначений набір послуг, які можуть розширити 

їх можливості у розгортанні та організації роботи на початковому етапі.  
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2. Промислові зони, що забезпечують динамічний підхід до проблем 

регіонального соціально-економічного розвитку з урахуванням інтересів 

місцевих муніципалітетів.  

3. Зони експортної орієнтації, які можуть бути корисними для розвитку 

зовнішньоторговельного потенціалу та сприяти наданню ділових послуг, 

шляхом забезпечення доступу до інфраструктури і податкових пільг, таким 

способом залучаючи прямі іноземні інвестиції.  

4. Віртуальні бізнес-інкубатори – це унікальний IT-продукт, створений 

для допомоги підприємцям.  

5. Територіально-виробничі комплекси і коопераційні мережі – 

об’єднання підприємств, що діють у географічній близькості в одній галузі.  

6. Бізнес-інкубатори, орієнтовані на розвиток наукомістких малих 

підприємств, наприклад, інкубатор технологій – наукомістке підприємство, 

пов’язане з університетом, науково-технологічним парком або інноваційним 

центром, що обслуговує малі інноваційні підприємства, надання їм допомоги на 

ранній стадії розвитку.  

7. Венчурні інкубатори  налагоджують взаємодію з венчурними 

інвесторами – органами державної влади, фінансово потужними іноземними 

компаніями [331].  

Ідея бізнес-інкубаторів, незважаючи на інноваційну ідеологію цього виду 

бізнесу, на вітчизняному науково-дослідному ринку не є поширеною, що 

підтверджується динамікою створення бізнес-інкубаторів в Україні за період з 

2001 по 2015 роки (рис. 3.18).  

Отже, як видно з рисунка 3.18, немає чіткої тенденції до зміни кількості 

бізнес-інкубаторів за аналізований період. В Україні кількість зареєстрованих 

бізнес-інкубаторів упродовж останніх років становить близько 70, однак 

моніторинг Української асоціації бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів 

діяльності бізнес-інкубаторів засвідчує, що їхня чисельність – лише близько 10 

реально працюючих бізнес-інкубаторів.  
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Рис. 3.18. Динаміка створення бізнес-інкубаторів в Україні  

Джерело: складено на основі: Бізнес-інкубатори в Україні [Електронний ресурс] / Державне 

агентство з питань електронного урядування. – Режим доступу: http://old.dknii.gov.ua/?q=node/1065 

(дата звернення: 20.09.2016) 

 

В Україні створення перших бізнес-інкубаторів наприкінці 90-х років 

стимулювало Агентство міжнародного розвитку США, яке фінансувало 

Програму розвитку бізнес-інкубаторів в Україні, у межах дії якої були створені 

технологічний бізнес-інкубатор “Харківські технології”, бізнес-інкубатор 

Херсонської торгово-промислової палати та декілька інших. Однак з-поміж 

реально працюючих сьогодні насамперед можна назвати Білоцерківський, 

Славутицький, Хмельницький, Сімферопольський, Львівський, Полтавський, 

Івано-Франківський бізнес-інкубатори. Серед недоліків у тенденціях 

формування інноваційної інфраструктури в Україні є нерівномірність розподілу 

об’єктів за регіонами України, зокрема це стосується бізнес-інкубаторів [331].  

Зазначимо, що в Україні наявна законодавча невизначеність поняття 

бізнес-інкубатора, зокрема Господарський кодекс України такої організації не 

передбачає. Це зумовлює низку проблем, наприклад, колізії у питаннях 

договорів про оренду приміщення. Концептуально підприємство, яке пройшло 
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інкубаційний період і може функціонувати самостійно, повинно звільняти 

місце в інкубаторі для нових фірм, однак часто цього не відбувається.  

Водночас позитивний аспект у тому, що діяльність близько 90 % 

суб’єктів, розміщених у бізнес-інкубаторах, стосується високих технологій та 

реалізації інновацій, при чому розповсюдження набули віртуальні (ІТ) бізнес-

інкубатори. Зокрема, у 2012 році в Україні з’явився перший бізнес-інкубатор, 

який надає послуги з розвитку стартап-проектів, й забезпечує подальший 

супровід, а також залучення інвестицій у стартап-компанії. На сьогодні ІТ-

бізнес-інкубаторами в Україні є: EastLabs (створений у 2012 році), iHUB (2013), 

Happy Farm (2012), GrowthUp (2010), WannaBiz (2012), Voomy IT-парк (2013), і 

Polіteco (2013) [256]. 

При цьому викликає інтерес ринкове позиціонування перелічених бізнес-

інкубаторів. Особливостями їх є такі [256]: 

– Happy Farm – надає послуги бізнес-девелопменту для стартап- 

компаній, подальший супровід та залучення інвестицій у стартап-компанії, 

інвестує до 70 тис. дол. (15 тис. дол. – командам, решта – ціна обслуговування) 

за 15 % частки компанії; 

– Eastlabs – моніторить талановиті команди з проривними ідеями, 

інвестує в команду 20 тис. дол., отримуючи натомість 15 % акцій компанії; 

– WannaBiz – розвиток IT-підприємництва та формування стартап-

екосистеми в Україні, допомага інноваційним та перспективним IT-проектам 

стати компаніями світового рівня, інвестує до 50 тис. дол. за 5-10 % акцій; 

– IHUB – унікальний бізнес-інкубатор для ІТ-стартапів в Україні, де 

“молоді інтелектуали” мають змогу працювати разом. При цьому пропонують 

офіс з усім необхідним для початку бізнесу, можливість використання 

міжнародної мережі експертів та інвесторів, водночас умовою не є частка у 

власності за навчання і консалтинг; 

– GrowthUP – спрямованість на технологічні стартапи, основною метою 

яких є передача знань та інформації на початковому етапі запуску бізнесу;  
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– Politeco – проект з підтримки студентської підприємницької ініціативи, 

в основі якої прогресивні ідеї в галузі ІТ. 

Бізнес-інкубатори EastLabs, Happy Farm, WannaBiz, Voomy IT-парк 

надають командам-творцям стартапів повний набір послуг: коучинг, бізнес-

девелопмент, навчання і розвиток, юридичний, фінансовий, HR-супровід, 

просування, офіс з усіма умовами для роботи, пошук інвесторів. Зокрема, обсяг 

інвестицій Happy Farm є найбільшим – 8,4 млн дол. на 3 роки, у EastLabs – 1 

млн дол. на рік, Voomy IT-парк – 200 тис. дол., WannaBiz – 100 тис. дол. 

Зауважимо, що найбільша кількість стартапів у Happy Farm – 21, у iHUB – 15 

(бізнес-інкубатор iHUB отримав грант (SIVA) на суму 700 тис. євро та був 

запрошений до Силіконової долини), EastLabs – 11, Voomy IT-парк – 7, 

WannaBiz – 5 [256].  

Аналізуючи тенденції функціонування бізнес-інкубаторів у 2015-2016 

роках, доцільно відзначити появу в Україні з 2015 року бізнес-інкубатора з 

Об’єднаних Арабських Еміратів під назвою FasterCapital (заснований у цій 

державі 2010 року). Функціями останнього є оцінювання ідей, підготовка 

техніко-економічного обґрунтування, аналіз ринку, допомога в розробленні 

продукту, маркетингу, фінансова підтримка до моменту досягнення стартапом 

точки беззбитковості. Водночас, FasterCapital зацікавлений в IT-проектах, 

зокрема з розроблення програмного забезпечення, інтернет-проектах, розробці 

мобільних додатків тощо, при чому інкубатор у проекти на рівні ідеї готовий 

інвестувати від 5 тис. дол. до 500 тис. дол. залежно від особливостей, а для 

проектів з власним продуктом і початковими доходами – від 300 тис. дол. до                 

3 млн дол. [14]. 

На нашу думку, до основних проблем функціонування бізнес-інкубаторів 

в Україні можна віднести: 

– відсутність нормативно-правової бази, яка б регламентувала правовий 

статус бізнес-інкубаторів;  

– низький рівень методичного забезпечення процесу ухвалення 

інвестиційних проектів та бізнес-планів до них; 

http://fastercapital.com/
http://fastercapital.com/
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– дефіцит інструментів реальної підтримки, передбачених діючою 

системою фінансового регулювання; 

– відсутність системи кадрового забезпечення, консультаційного 

потенціалу та досвіду для стимулювання інкубованих стартапів. 

Активізувати підприємницьку ініціативу шляхом внесення коректив у 

функціонування роботи у сфері бізнес-інкубування в Україні дасть змогу 

активніша участь держави у вирішенні вищезазначених проблем, у тім числі в 

частині фінансового регулювання та надання реальних пільг й передбачення 

інших стимулів. Можна стверджувати, що функціонуючі в Україні бізнес-

інкубатори все ж впливають на ефективність економіки, будучи вдалою 

формою організаційної підтримки стартапів на початковому етапі, істотно 

збільшуючи у перспективі їхні шанси на ринковий успіх. 

Необхідність проведення змін в організації виробництва та продажу 

продукції у контексті глобалізаційних тенденцій сучасності та реалізації 

вектора євроінтеграції в Україні передбачають підвищення рівня 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світових ринках. Цього 

можна досягти шляхом утворення спеціальних об’єднань – кластерів. 

За М. Портером, кластер – це зосередження в географічному регіоні 

взаємозалежних підприємств та установ у межах окремої області, до якого 

певною мірою залучені органи влади та інші установи, зокрема університети, 

центри стандартизації, торговельні асоціації, які забезпечують утворення, 

спеціалізоване перенавчання, інформацію, дослідження та технічну                    

підтримку [257]. Загалом, кластери розглядають передусім як територіальні 

об’єднання організацій різного рівня та спеціалізації для збільшення 

потужностей і розширення потенціалу виробництва продукції та можуть бути 

інноваційними, промисловими, галузевими, змішаного типів тощо.  

В умовах глобалізації особливою є роль інноваційних кластерів, які 

становлять частину національних інноваційних систем, визначаючи 

перспективи розвитку адміністративно-територіальних одиниць, якісний 



 

 

231 

характер та узгодженість технологічних параметрів економічного розвитку, 

зважаючи на необхідність формування інноваційної його моделі в Україні.  

Відповідно до Постанови Президії Національної академії наук України 

“Про формування та функціонування інноваційних кластерів в Україні” від 

08.07.2009 року інноваційні кластери в Україні формуються та функціонують 

на двох рівнях [283]:  

– верхній рівень – національні інноваційні кластери;  

– нижній рівень – виробничі інноваційні кластери. 

Отже, національний інноваційний кластер формується за сприяння 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері 

інноваційної діяльності з метою реалізації стратегічних пріоритетних векторів, 

визначених Законом України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності 

в Україні” [274]. При цьому національний інноваційний кластер може 

забезпечувати реалізацію стратегічного пріоритетного напряму інноваційної 

діяльності як загалом, так і певної його частини.  

Згідно з чинною нормативно-правовою базою учасниками національного 

інноваційного кластера є [283]:  

– спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері 

інноваційної діяльності;  

– міністерства та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до 

компетенції;  

– Національна та галузеві академії наук України;  

– вищі навчальні заклади, наукові установи, підприємства, установи, 

організації, в тому числі державної форми власності, з урахуванням вимог 

Закону України “Про управління об’єктами державної власності” та інших 

нормативно-правових актів. 

Своєю чергою завданням національного інноваційного кластера є 

розроблення стратегії реалізації відповідного довгострокового пріоритетного 

напряму інноваційної діяльності або його частини для подальшого її подання в 

установленому порядку спеціально уповноваженим центральним органом 
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виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності на затвердження Кабінету 

Міністрів України. Водночас стратегія реалізації відповідного пріоритетного 

напряму інноваційної діяльності має містити положення щодо його розвитку, 

формування виробничих інноваційних кластерів, що забезпечуватимуть її 

виконання тощо [283].  

Важливими є також такі особливості нормативного регламентування 

процесу формування національного інноваційного кластера [283]:  

1) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 

сфері інноваційної діяльності за участю зацікавлених суб’єктів визначають 

стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності або його частину, 

реалізацію якого забезпечуватиме відповідний національний інноваційний 

кластер та ініціативна група для визначення його потенційних учасників;  

2) ініціативна група зі створення національного інноваційного кластера 

визначає потенційних учасників національного інноваційного кластера;  

3) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у 

сфері інноваційної діяльності за участю потенційних учасників розробляє 

проект договору про спільну діяльність учасників національного інноваційного 

кластера, в якому передбачено, зокрема, створення його учасниками 

Координаційної ради національного інноваційного кластера, як його 

виконавчого органу, ведення спільної діяльності відповідно до затвердженої 

учасниками національного інноваційного кластера програми його розвитку, а 

також створення в межах повноважень і дієздатності учасників національного 

інноваційного кластера фонду розвитку національного інноваційного кластера 

(з метою забезпечення функціонування національного інноваційного кластера 

та початкової стадії формування виробничих інноваційних кластерів);  

4) укладають договір про спільну діяльність учасників національного 

інноваційного кластера;  

5) утворюють Координаційну раду національного інноваційного кластера;  

6) затверджують програму розвитку національного інноваційного 

кластера. 
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Виробничий інноваційний кластер є типом інноваційної структури будь-

якого виду, що формується з метою виконання розробленої національним 

інноваційним кластером та затвердженої в установленому порядку Кабінетом 

Міністрів України стратегії реалізації відповідного стратегічного пріоритетного 

напряму інноваційної діяльності або його частини, а учасниками виробничого 

інноваційного кластера є підприємства та інші суб’єкти господарювання, в 

тому числі державної форми власності [283]. 

Світова практика показує, що регіони, де утворюються кластери, 

лідирують в економіці країни. Найважливішим показником діяльності кластерів 

є їхня висока конкурентоспроможність. Унаслідок успішної комбінації 

конкуренції та кооперації об’єднання в одних сферах допомагають успішно 

вести конкуренту боротьбу в інших. 

Щодо конкретних прикладів функціонування інноваційних кластерів в 

Україні, то, скажімо, у Львові успішно реалізований ІТ-BPO (кластер у сфері 

високих технологій), діяльність якого сприяла підвищенню 

конкурентоспроможності вітчизняних IT-послуг. Успіх діяльності перших 

локальних кластерів сприяв появі нових: поліграфічного й легкої 

промисловості, при цьому, якщо перші кластери стосувалися сфери послуг та 

високотехнологічного виробництва, то спеціалізація наступних – на 

промислових видах діяльності тісно пов’язана із традиціями та потребами 

Львова [351]. Як стверджує С. Щеглюк, “позитивним ефектом від діяльності 

таких виробничих кластерів стане створення нових робочих місць, залучення 

інвестицій та вихід на міжнародні ринки товарів та послуг, особливо 

перспективно це реалізовуватиметься у контексті формування Зони вільної 

торгівлі з ЄС”[351]. Загалом це сприятиме формуванню нових пріоритетів у 

розвитку міста, зокрема в сферах громадського транспорту в частині 

можливості відстеження руху електротранспорту у мережі Інтернет й на 

інформаційних табло, що вже реалізовано у Львові упродовж 2016 р., так як це 

не лише виводить комунікації на якісно новий рівень, але й підвищує інтерес 

туристів й потенційних інвесторів до міста. 
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Водночас у Запорізькій області створено інноваційний виробничий 

кластер у сфері сільськогосподарського машинобудування, засновниками якого 

стали: Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку, 

Придніпровський науковий центр НАН України та МОН України, Таврійський 

державний агротехнічний університет, Громадська організація “Технологічний 

парк “Машинобудівні технології””, Громадська організація “Інноваційно-

технологічний кластер “АгроБУМ””. Кластер був створений для сприяння 

інноваційному розвитку і підвищенню конкурентоспроможності продукції 

суб’єктів сільськогосподарського машинобудування, формування ефективної 

системи взаємодії між підприємствами-учасниками кластера і споживачами 

продукції, координування технологічної та ринкової політики розвитку 

сільськогосподарського машинобудування України з урахуванням передових 

інноваційних технологій [150]. Відтак створення такого кластера було 

спрямоване першочергово на виробництво конкурентоспроможної інноваційної 

продукції, що актуально в умовах євроінтеграційних процесів, розпочатих у 

2016 році зі вступом у дію економічної частини Угоди про Асоціацію із ЄС. 

Необхідно зазначити, що для реалізації пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності, визначених відповідним законом [274] Кабмін працював 

над утворенням таких національних інноваційних кластерів (рівень завершеності 

роботи на різних стадіях): “Нові машини” (м. Запоріжжя), “Нові матеріали” 

(м. Харків), “Біотехнології” (м. Львів), “Нові продукти харчування” (м. Київ та 

Київська обл.), “Нові технології природокористування” (м. Донецьк), 

“Інноваційна культура суспільства” (м. Київ), “Нові силові установки та рушії” 

(м. Запоріжжя), “Енергетика сталого розвитку” (м. Київ), “Транзитний потенціал 

України” (м. Одеса), “Технології ін.формаційного суспільства” (м. Київ), 

“Сільськогосподарське машинобудування” (м. Мелітополь), “Ракетобудування” 

(м. Дніпропетровськ), “Гірниче машиновудування” (м. Кривий Ріг), 

“Приладобудування” (м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.), “Металургійне 

машинобудування” (м. Дніпропетровськ) [150]. 
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Погоджуємось із твердженням науковців, що базою розвитку авіаційної й 

космічної промисловості України, що, вважаємо, є одним із пріоритетних 

напрямів інноваційної діяльності, є їх кластерна побудова, як приклад подано 

ядро інноваційного високотехнологічного і наукоємного кластера авіаційної 

промисловості Харківської області (рис. 3.19).  

Рис. 3.19. Ядро інноваційного високотехнологічного і наукоємного кластера 

авіаційної промисловості Харківської області [150] 

 

Аналогічно також наведено приклад інноваційного високотехнологічного 

і наукоємного кластера космічної галузі Харківської області (рис. 3.20).  

 

Рис. 3.20. Ядро інноваційного високотехнологічного і наукоємного кластера 

космічної галузі Харківської області [150] 
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Наведені приклади, зважаючи на визнані у світі успіхи вітчизняної 

авіаційної та космічної галузей, підтверджують успішність та виправданість 

утворення таких форм інтеграції прикладної та вишівської науки й 

високотехнологічних виробництв, відтак потребують державної підтримки. Як 

уже зазначалось, це особливо важливо в умовах агресії Росії та військових дій, 

зважаючи на можливість активнішого використання аналогічних передових 

підприємств для виробництва високотехнологічної продукції не лише у сфері 

військово-промислового комплексу, а й застосування новітніх розробок у 

мирних цілях, що стимулюватиме економічний розвиток України на основі 

інноваційної моделі. 

Ще однією важливою складовою вітчизняної інноваційної 

інфраструктури є індустріальні парки, які функціонують відповідно до Закону 

України “Про індустріальні парки” від 21.06.2012 року, згідно з яким 

індустріальний (промисловий) парк – визначена ініціатором створення 

індустріального парку згідно з містобудівною документацією облаштована 

відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники 

індустріального парку можуть займатися господарською діяльністю у сфері 

переробної промисловості, а також науково-дослідною діяльністю, діяльністю у 

сфері інформації і телекомунікацій на умовах, визначених Законом та 

договором про ведення господарської діяльності у межах індустріального   

парку [268]. 

Відповідно до Закону можна виділити такі основні вимоги до 

індустріального парку [268]: 

– землі індустріального парку мають належати до земель 

промисловості; 

– індустріальний парк може бути розміщено на одній або декількох суміжних 

земельних ділянках; 

– площа індустріального парку може становити від 15 до 700 га; 

– індустріальний парк створюється на період не менше 30 років. 
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Водночас ініціатором створення індустріального парку є орган державної 

влади, орган місцевого самоврядування, який згідно з Конституцією України має 

право власності на землю і відповідно до закону наділений повноваженнями 

розпорядження землею, а також юридична або фізична особа – власник чи 

орендар земельної ділянки, яка може бути використана та пропонується ним для 

створення індустріального парку, а керуючою компанією індустріального парку 

може бути юридична особа-резидент, учасниками – суб’єкти господарювання, 

зареєстровані на території адміністративно-територіальної одиниці України, в 

межах якої розміщений індустріальний парк [268]. 

Індустріальні парки в Україні де-юре користуються підтримкою з боку 

держави. Зокрема, стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року 

створення регіональної мережі індустріальних парків і надання державної 

підтримки суб’єктам, які створюють такі парки, визначено одним із 

пріоритетних напрямів розвитку регіонів. Однак для отримання суб’єктами 

індустріального парку державної підтримки, передбаченої законодавством, він 

має бути внесеним до реєстру. 

З 2013 року ініційовано створення відповідно до Закону України “Про 

індустріальні парки” 20 індустріальних парків, з яких 14 – долучено до Реєстру 

індустріальних парків (додаток Ш). Станом на кінець 2015 року в Україні також 

функціонує 4 приватні індустріальні парки, які не внесені до Реєстру 

індустріальних парків [236]. Також питання щодо створення нових 

індустріальних парків у 2016 році розглядали місцеві органи виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування та приватні суб’єкти у Запорізькій, 

Житомирській, Івано-Франківській, Миколаївській, Рівненській, Херсонській, 

Чернігівській, Чернівецькій, Кіровоградській областях та у м. Києві. 

Розглянемо розподіл ділянок, на яких створено індустріальні парки в 

Україні, залежно від права власності (рисунок 3.21). Як бачимо з рисунку 3.21, 

59 % припадає на комунальну власність, це означає, що територіальні громади 

в більшості є ініціаторами створення індустріальних парків в Україні, далі  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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29 % – приватна власність, 8 % – державна і всього лиш 4 % – змішана форма 

власності, яка охоплює як комунальну, так і приватну власність. 

 

8%

29%

59%

4%

державна приватна

комунальна змішана (комунальна та приватна)

 

Рис. 3.21. Розподіл ділянок, на яких створено індустріальні парки в Україні, 

залежно від права власності, станом на 01.01.2016 р. 

Джерело: складено на основі : Індустріальні парки в Україні [Електронний ресурс] / 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу: 

http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=6463d3ba-aa13-4e54-8db9-0f36642c43d9&tag=-

IndustrialniParkiVUkraini) (дата звернення: 20.09.2016) 

 

Попри існуючі обмеження і складності, створення індустріальних парків 

можна вважати одним із ефективних засобів стимулювання розвитку 

інноваційної діяльності в Україні, який реально апробований та порівняно 

успішно застосовується. 

Отже, виявлені тенденції формування інноваційної інфраструктури в 

умовах побудови інноваційної моделі соціально-економічного розвитку у 

контексті визначення потенціалу регулюючого впливу сформованої в країні 

системи фінансового регулювання загалом дають змогу стверджувати про 

відсутність належного інфраструктурного забезпечення інноваційних 

процесів в Україні, а відтак необхідність стимулювання створення спектру 

об’єктів інноваційної інфраструктури, як передумови успішної реалізації 

інноваційних проектів в країні. 

http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=6463d3ba-aa13-4e54-8db9-0f36642c43d9&tag=%1fIndustrialniParkiVUkraini
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=6463d3ba-aa13-4e54-8db9-0f36642c43d9&tag=%1fIndustrialniParkiVUkraini
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Висновки до розділу 3 

 

Обгрунтовано, що підвищення інноваційної активності підприємств та 

інтенсифікація виробництва інноваційної продукції на сьогодні, у період 

переходу від постіндустріальної моделі економіки до інформаційної, є 

умовою соціально-економічного добробуту у кожній державі. Інноваційна 

діяльність є рушієм підвищення ефективності виробництва, тому 

інтенсифікація динаміки економічного зростання економіки України 

передбачає інноваційність підприємницької діяльності.  

Аргументовано, що питома вага інноваційних підприємств, які 

впроваджували інновації, у загальній структурі промисловості є невеликою, 

що пов’язано із безсистемністю й непродуманістю стратегії розвитку країни 

в інноваційній сфері, ситуативністю застосування інструментів фінансового 

регулювання у поєднанні зі низькою функціональністю національної 

інноваційної системи. Попри те, що в Україні було ухвалено значну 

кількість нормативно-правових актів, якими, зокрема затверджено різні 

програми та стратегії, спрямовані на підвищення результативності 

інноваційної діяльності, більшість із них не вдалося реалізувати, що 

зумовило спад інноваційної активності підприємств. 

Досліджено дієвість національної інноваційної системи як об’єкта 

фінансового регулювання. Оцінено стан і динаміку інноваційного розвитку 

та показники наукової й науково-технічної діяльності в Україні. За 

результатами аналізу з’ясовано, що інноваційна активність вітчизняних 

промислових підприємств знижується, що зумовлено відсутністю 

ефективних довгострокових програм розвитку як на загальнодержавному, 

так і регіональному рівнях в Україні, дефіцитом дієвих стимулів 

інноваційної діяльності та неефективністю існуючої системи фінансового 

регулювання загалом. Забезпечення соціально-економічного розвитку, 

враховуючи те, що в умовах глобалізації інноваційна діяльність є 

невід’ємною складовою господарської діяльності ділових одиниць та 
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забезпечує їхнє ефективне функціонування, можливе лише на основі 

використання регулюючого потенціалу впливу на національну інноваційну 

систему та інноваційне підприємництво зокрема. 

Створення сприятливих умов для розвитку науки і техніки та 

застосування результатів науково-технічних розробок у реальній економіці 

є одним із базових чинників забезпечення дієвості національної 

інноваційної системи. Попри те, що Україна володіє достатньо вагомим 

науково-технічним потенціалом, широкою мережею наукових організацій, 

при цьому для вітчизняної наукової сфери характерні глибокі кризові 

явища, зумовлені насамперед відсутністю чіткої державної стратегії 

розвитку науки і техніки, недостатніми обсягами її фінансування, 

несформованістю національної інноваційної системи, яка не забезпечує 

неперервність зв’язків між складовими, зокрема інтеграції науково-

технічної діяльності у процес запуску сучасних високотехнологічних 

виробництв та дифузії інновацій. 

Виокремлено на основі проведеного аналізу сучасного стану 

національної інноваційної системи України в частині оцінки показників 

наукової та науково-технічної діяльності в державі такі проблемні аспекти, 

що невідкладно потребують прийняття відповідних рішень: значний розрив 

між наукою та господарською діяльністю; відсутність стратегічного 

мислення в організації функціонування системи вищої освіти та її відрив від 

реальної економіки; неефективні державні та регіональні науково-технічні 

програми; брак механізмів комерціалізації науково-технічних розробок; 

прорахунки в частині застосування інструментів фінансового стимулювання 

інновацій; відсутність системності в організації діяльності органів влади та 

управління під час регулювання інновацій. 

Виявлено тенденції формування інноваційної інфраструктури в 

Україні (в частині функціонування технопарків, наукових та індустріальних 

парків, бізнес-інкубаторів, інноваційних кластерів) в умовах побудови 

інноваційної моделі соціально-економічного розвитку у контексті 
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визначення потенціалу існуючої в країні системи фінансового регулювання, 

що дає змогу стверджувати про відсутність належного інфраструктурного 

забезпечення інноваційних процесів в Україні, а відтак необхідність 

стимулювання діяльності існуючих та створення нових об’єктів 

інноваційної інфраструктури, як передумови реалізації інновацій в країні та 

успішної участі у глобальних конкурентних змаганнях. 

Одержані у третьому розділі результати опубліковано у наукових 

працях автора : [78; 82; 91; 169; 171; 170]. 
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РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

4.1. Діагностування ефективності застосування інструментів 

бюджетного регулювання інновацій 

 

Подолання науково-технічного відставання від розвинутих країн світу та 

перегляд курсу соціально-економічного розвитку з оляду на інноваційну його 

орієнтацію є принциповими завданнями вітчизняних органів державної влади 

та управління. Успішне вирішення стратегічних проблем, які стоять перед 

Україною, значною мірою залежатиме від фінансування інноваційної діяльності 

зі залученням як внутрішніх, так і зовнішніх джерел. У цьому процесі важлива 

роль повинна відводитись ефективним заходам бюджетного регулювання, що 

мали б сприяти побудові інноваційної моделі розвитку економіки в Україні.  

Зауважимо, що в основі критерію ефективності фінансового регулювання 

покладені його принципи та функції, що були розкриті у першому та другому 

розділах. Критеріями такої ефективності є досягнення цілей фінансового 

регулювання та очікуваних соціально-економічних результатів 

(результативність), які не завжди  вимірюються кількісно. Ключовим 

результатом при цьому є динаміка інноваційної діяльності в країні в розрізі 

різних її показників, як наслідок впливу інструментів фінансового 

регулювання. На наш погляд, важливе значення при цьому також має 

інституційна ефективність, яку потрібно аналізувати в контексті 

функціонування формальних інститутів регулювання. 

Відзначимо, що бюджетне регулювання з метою фінaнсoвої підтримки 

суб’єктів інноваційної діяльності для виконання ними інноваційних проектів зa 

рaхунoк Держaвнoгo бюджету Укрaїни та місцевих бюджетів (у межaх кoштів, 

передбaчених відпoвідними бюджетaми) мoже здійснюватись із використанням 

бюджетних інвестицій, бюджетних кредитів і державних гарантій як 
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інструментів такого регулювання та згідно ст. 17 Зaкoну України “Прo 

іннoвaційну діяльність” може передбачати [269]:  

– повне безвідсоткове кредитування (на умовах інфляційної індексації) 

пріоритетних інноваційних проектів за рахунок коштів Державного бюджету 

України, коштів бюджету Автономної Республіки Крим та коштів місцевих 

бюджетів;  

– часткове (до 50 %) безвідсоткове кредитування (на умовах інфляційної 

індексації) інноваційних проектів за рахунок коштів Державного бюджету 

України, коштів бюджету Автономної Республіки Крим та коштів місцевих 

бюджетів за умови залучення до фінансування проекту решти необхідних 

коштів виконавця проекту і (або) інших суб’єктів інноваційної діяльності;  

– повну чи часткову компенсацію (за рахунок коштів Державного бюджету 

України, коштів бюджету Автономної Республіки Крим та коштів місцевих 

бюджетів) відсотків, сплачуваних суб’єктами інноваційної діяльності 

комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам за 

кредитування інноваційних проектів;  

– надання державних гарантій комерційним банкам, що здійснюють 

кредитування пріоритетних інноваційних проектів;  

– майнове страхування реалізації інноваційних проектів у страховиків. 

Згідно з чинним законодавством, передбачено, що джерелами фінансової 

підтримки інноваційної діяльності є [269]:  

− кошти Державного бюджету України;  

− кошти місцевих бюджетів і кошти бюджету Автономної Республіки 

Крим;  

− власні кошти спеціалізованих державних і комунальних інноваційних 

фінансово-кредитних установ;  

− власні чи запозичені кошти суб’єктів інноваційної діяльності;  

− кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб;  

− інші джерела, не заборонені законодавством України.  
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Відзначимо також, що відповідно до Бюджетного кодексу, субвенції на 

виконання інвестиційних проектів, які в тому числі можуть мати й 

інноваційний характер, надають з державного бюджету місцевим бюджетам з 

урахуванням таких основних засад [34]:  

1) економічної ефективності досягнення цілей інвестиційного проекту із 

залученням мінімального обсягу бюджетних коштів на виконання 

інвестиційних проектів; 

2) спрямованості субвенції винятково на створення, приріст чи оновлення 

основних фондів комунальної форми власності (насамперед на завершення 

будівництва та реконструкції об’єктів зі ступенем готовності понад 70 %); 

3) фінансової забезпеченості інвестиційних проектів, строк впровадження 

яких довший, ніж бюджетний період, необхідними фінансовими ресурсами 

місцевих бюджетів, кредитами (позиками), залученими під державні та/або 

місцеві гарантії, та коштами субвенції на їх виконання впродовж усього строку 

впровадження; 

4) рівня забезпеченості об’єктами виробничої, комунікаційної та соціальної 

інфраструктури, що підвищує інвестиційну привабливість території; 

6) участі бюджету – отримувача субвенції: для бюджетів сіл, їх об’єднань, 

селищ, міст районного значення – не менш як 1 % від обсягу такої субвенції; 

для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, 

бюджетів міста Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки 

Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що 

створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад – не менш як 3 % від обсягу такої субвенції; для бюджету міста Києва – 

не менш як 5 % від обсягу такої субвенції; 

7) обґрунтування спроможності подальшого утримання за рахунок коштів 

місцевих бюджетів об’єктів комунальної власності. 

При цьому Бюджетним кодексом передбачено й можливість створення 

Державного фонду регіонального розвитку у складі загального фонду 

державного бюджету. Зауважимо, що кошти державного фонду регіонального 
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розвитку спрямовують на виконання інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та 

добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток 

регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків і 

відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального 

розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів [34]. 

Також зі змісту Закону України “Про інноваційну діяльність” випливає, що 

регулюючий потенціал в частині державної підтримки реалізації інноваційних 

проектів може бути реалізований за умови їх державної реєстрації, лише у 

випадку якої можуть використовуватись ті чи інші бюджетні інструменти. 

Державна реєстрація інноваційного проекту відбувається за ініціативою суб’єкта 

інноваційної діяльності відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів 

України, зокрема її провадить, за поданням суб’єктів інноваційної діяльності, 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

інноваційної діяльності, тобто із 2014 року, Міністерство освіти і науки України, 

яке і веде Державний реєстр інноваційних проектів [269]. Водночас необхідною 

умовою занесення проекту до Державного реєстру інноваційних проектів є його 

кваліфікування, тому Міністерство освіти і науки України для кваліфікування 

інноваційних проектів повинно організовувати проведення експертизи прийнятих 

до розгляду проектів, яку виконують за рахунок коштів суб’єктів інноваційної 

діяльності, що заявляють проекти на державну реєстрацію, і відповідно до Закону 

України “Про наукову і науково-технічну експертизу”.  

Проекти, що визнані за результатами експертизи інноваційними,  

Міністерство освіти і науки України заносить до Державного реєстру 

інноваційних проектів, а інноваційні проекти з пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності – визнає пріоритетними інноваційними проектами. 

Інформацію про занесення інноваційного проекту до Державного реєстру 

інноваційних проектів публікують, а суб’єктові інноваційної діяльності видають 

свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного проекту, що є чинним протягом 

семи років від дати його видачі [269]. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page3?text=%B3%ED%ED%EE%E2%E0%F6%B3%E9#w12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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Зауважимо, що державна реєстрація інноваційного проекту не передбачає 

будь-яких зобов’язань щодо бюджетного кредитування його виконання чи іншої 

державної фінансової підтримки у процесі фінансового регулювання інноваційних 

процесів в Україні, однак створює необхідні для цього нормативно-правові 

передумови. 

Важливим аспектом є те, що для ефективного використання інструментів 

бюджетного регулювання й в кінцевому підсумку забезпечення фінансової 

підтримки інноваційної діяльності суб’єктів господарювання різних форм 

власності Кабінет Міністрів України за допомогою Міністерства освіти і науки 

України створює спеціалізовані державні небанківські інноваційні фінансово-

кредитні установи, які підпорядковуються міністерству та діють на основі 

положення (статуту), що затверджує Кабінет Міністрів України. Кошти 

Державної інноваційної фінансово-кредитної установи формуються за рахунок 

коштів Державного бюджету України, визначених законом про Державний 

бюджет України на відповідний рік, залучених згідно з чинним законодавством 

вітчизняних та іноземних інвестицій юридичних та фізичних осіб, добровільних  

внесків юридичних і фізичних осіб, від власної чи спільної фінансово-

господарської діяльності та інших джерел, не заборонених законодавством 

України [269].  

Відтак державна інноваційна фінансово-кредитна установа за рахунок 

коштів Державного бюджету України може надавати суб’єктам інноваційної 

діяльності для реалізації ними інноваційних проектів фінансову підтримку, види 

якої передбачені статтею 17 Зaкoну України “Прo іннoвaційну діяльність”, тобто 

саме в такий спосіб реалізується фінансове регулювання в частині використання 

бюджетних інструментів. Кошти від повернення виданих Державною 

інноваційною фінансово-кредитною установою суб’єктам інноваційної діяльності 

кредитів за рахунок коштів Державного бюджету України зараховують до 

спеціального фонду Державного бюджету України і використовують для надання 

фінансової інноваційної підтримки. Водночас кошти Державної інноваційної 

фінансово-кредитної установи, одержані з бюджету Автономної Республіки Крим 
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чи із обласних і районних бюджетів вона витрачає винятково для фінансування 

відповідних регіональних чи місцевих інноваційних програм і проектів, що 

важливо у контексті підтримки інноваційної діяльності у регіонах [269]. Водночас, 

кошти Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, що формуються за 

рахунок добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, від власної чи 

спільної фінансово-господарської діяльності та інших джерел, вона може 

витрачати як на всі перераховані у статті 17 зазначеного вище Закону види 

інвестування інноваційної діяльності, так і на інші види інвестування, передбачені 

положенням (статутом).  

Зауважимо, в Україні існує достатньо бюрократичний механізм подальшого 

спрямування бюджетних ресурсів та загалом використання такого інструмента 

стимулювання інноваційних процесів. Для отримання фінансової підтримки 

суб’єкти інноваційної діяльності, інноваційні проекти яких занесені до 

Державного реєстру інноваційних проектів, подають до Державної інноваційної 

фінансово-кредитної установи (її регіональних відділень) інноваційні проекти та 

всі необхідні документи. Після цього Державна інноваційна фінансово-кредитна 

установа організовує на конкурсних засадах у порядку, визначеному 

Міністерством освіти і науки України, відбір інноваційних проектів для їх 

фінансової підтримки на засадах прозорості, відкритості, гласності [269]. Надалі 

суб’єкт інноваційної діяльності, інноваційний проект якого пройшов конкурсний 

відбір, залежно від встановленого конкурсною процедурою рейтингу може 

отримати від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи один чи 

кілька передбачених згаданою статтею 17 Закону видів фінансової підтримки.  

Важливим є той факт, що фінансова підтримка Державною інноваційною 

фінансово-кредитною установою інноваційних проектів шляхом надання кредитів 

чи передавання майна у лізинг відбувається за умови наявності гарантій 

повернення коштів у вигляді застави майна, договору страхування, банківської 

гарантії, договору поруки тощо. В усіх випадках Державна інноваційна фінансово-

кредитна установа супроводжує реалізацію інноваційних проектів, які вона 

фінансує, та контролює цільове використання суб’єктами інноваційної діяльності 
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наданих нею коштів [269]. При цьому фінансова підтримка реалізації 

інноваційних проектів може надаватися у формі послідовних траншів за 

результатами контролю перебігу виконання проектів.  

Прозорість та гласність у процесі використання бюджетних інструментів 

впливу на інноваційні процеси, що суттєво, забезпечується тим, що Державна 

інноваційна фінансово-кредитна установа подає у засобах масової інформації 

щорічний звіт про фінансування нею інноваційних проектів та результатів їх 

виконання, а також періодично інформує про [269]: результати конкурсного 

відбору інноваційних проектів для державної фінансової підтримки і вид наданої 

фінансової підтримки; результати контролю виконання фінансованих 

інноваційних проектів; завершені інноваційні проекти та проекти, яким 

продовжені терміни їх реалізації із зазначенням причин; повернення раніше 

наданих кредитів.  

Розглянемо окремі аспекти використання коштів місцевих бюджетів під час 

фінансового регулювання інноваційної активності у розрізі стимулювання 

економічного розвитку регіонів і місцевих громад, що актуально у контексті 

процесів фінансової децентралізації в Україні упродовж 2016-2017 рр. 

Для забезпечення фінансової підтримки місцевих інноваційних програм 

органи місцевого самоврядування можуть створювати комунальні спеціалізовані 

небанківські інноваційні фінансово-кредитні установи і підпорядковувати їх 

виконавчим органам місцевого самоврядування, які діють на основі положень 

(статутів) про них, що розробляють і затверджують органи місцевого 

самоврядування. Кошти комунальної інноваційної фінансово-кредитної установи 

формуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, залучених 

вітчизняних та іноземних інвестицій юридичних та фізичних осіб, добровільних 

внесків юридичних та фізичних осіб, власної чи спільної фінансово-господарської 

діяльності та інших джерел [269].  

Водночас комунальна інноваційна фінансово-кредитна установа за рахунок 

коштів відповідного місцевого бюджету може надавати суб’єктам інноваційної 

діяльності для реалізації ними інноваційних проектів фінансову підтримку, види 
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якої передбачені статтею 17 Закону України “Про інноваційну діяльність”. Кошти 

комунальної інноваційної фінансово-кредитної установи, що формуються завдяки 

залученим вітчизняним та іноземним інвестицям фізичних і юридичних осіб, 

добровільним внескам юридичних та фізичних осіб, власній чи спільній 

фінансово-господарській діяльності та іншим джерелам, вона може витрачати як 

на всі перераховані у статті 17 Закону [269] види інвестування інноваційної 

діяльності, так і на інші передбачені положенням (статутом) види інвестування.  

Зазначимо, що для отримання фінансової підтримки суб’єкти інноваційної 

діяльності, інноваційні проекти яких занесені до Державного реєстру 

інноваційних проектів, подають до комунальної інноваційної фінансово-кредитної 

установи інноваційні проекти та всі необхідні документи, після чого 

організовується конкурсний відбір, а суб’єкт інноваційної діяльності, 

інноваційний проект якого пройшов конкурсний відбір, залежно від 

встановленого конкурсною процедурою рейтингу може отримати від комунальної 

інноваційної фінансово-кредитної установи один чи кілька передбачених видів 

фінансової підтримки. При цьому також передбачені аналогічні процедури та 

вимоги, що й у випадку із Державною інноваційною фінансово-кредитною 

установою, зокрема фінансова підтримка інноваційних проектів шляхом надання 

кредитів чи лізингу відбувається за умови наявності гарантій повернення коштів, а 

комунальна інноваційна фінансово-кредитна установа забезпечує супроводження 

реалізації інноваційних проектів, які вона фінансує, та контролює цільове 

використання наданих коштів, що можуть надаватися послідовними траншами за 

результатами такого контролю. Окрім того, має місце й подальший щорічний звіт 

щодо профінансованих інноваційних проектів та результатів їх виконання, а також 

інформація про результати конкурсного відбору проектів для фінансової 

підтримки і її видів; результати контролю виконання проектів; повернення 

кредитів; завершені інноваційні проекти та проекти з пролонгацією термінів 

реалізації [269].  

Вважаємо, що попри необхідність у чіткій процедурній регламентації 

одержання бюджетної підтримки у процесі застосування інструментів фінансового 
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регулювання окреслені вище її особливості демонструють надмірну забюро-

кратизованість прописаних процедур та норм у законодавстві, що потенційно може 

знижувати ефективність використання відповідних інструментів в Україні. 

Фінансування інноваційної діяльності із диверсифікованих джерел є 

однією з передумов інноваційної активності суб’єктів у межах національної 

економіки. Використання при цьому коштів державного та місцевого бюджетів, 

на наш погляд, дає змогу стверджувати про особливості застосування 

бюджетних інвестицій, як інструмента бюджетного регулювання в цілому, 

враховуючи те, що при цьому йдеться про інвестиції в інноваційні проекти. 

Відтак проведемо аналіз структури джерел фінансування інноваційних процесів 

з метою з’ясування ролі у ній коштів бюджетів. 

Аналізуючи тенденції фінансування інноваційної діяльності в Україні, 

очевидно, що упродовж 2005-2015 років ключову роль у структурі джерел 

коштів займали власні ресурси інноваційно активних підприємств (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності в Україні                  

за джерелами у 2005-2015 роках 

 

Роки 

Загальна 

сума 

витрат, 

млн грн 

У тому числі за рахунок коштів, млн грн 

власних 

 

державного  

бюджету 

місцевого  

бюджету 

вітчизняних 

інвесторів 

іноземних  

інвесторів 

кредитів інші 

джерела 

 

2005 5 751,6 5 045,4 28,1 14,9 79,6 157,9 409,7 16,0 

2006 6 159,9 5 211,3 114,3 14,0 26,3 176,2 522,6 95,2 

2007 10 821,0 7 969,7 144,8 7,3 26,2 321,8 2 000,7 350,5 

2008 11 994,2 7 264,0 337,0 15,8 169,5 115,4 4 045,0 47,7 

2009 7 949,9 5 169,4 127,0 7,4 31,0 1 512,9 941,6 160,6 

2010 8 045,5 4 775,2 87 5,7 31,0 2 411,4 626,1 109,0 

2011 14 333,9 7 585,6 149,2 12,3 45,4 56,9 5 489,5 995,2 

2012 11 480,6 7 335,9 224,3 17,6 154,5 994,8 2 407,8 345,8 

2013 9 562,6 6 973,4 24,7 157,7 123,7 1 253,2 630,2 399,8 

2014 7 695,9 6 540,3 344,1 5,7 8,2 138,7 561,1 97,8 

2015 14 263,4 13 427,0 581,7 8,1 4,2 128,7 113,7 - 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.11.2016) 
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Як видно з таблиці 4.1, на початку аналізованого періоду, у 2005 році, 

основним джерелом фінансування витрат на інновації були власні кошти 

підприємств. Їхня частка у загальному обсязі фінансування інноваційних витрат 

становила 87,7 % (рисунок 4.1). За рахунок власних коштів нововведення 

впроваджували майже три чверті підприємств. З державного бюджету було 

профінансовано лише 0,5 % інноваційних витрат, при цьому цими коштами 

скористалося 31 підприємство. Своєю чергою, вітчизняні інвестори 

фінансували 13 підприємств, іноземні інвестори – 19 підприємств, а 75 

підприємств для створення і впровадження нововведень отримали кредити, 

питома вага яких у загальному обсязі фінансування інноваційних робіт 

зменшилася на 10,7 % проти 2004 року. 
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Рис. 4.1. Динаміка розподілу обсягу фінансування інноваційної діяльності в 

Україні за джерелами у 2005-2015 роках, у % 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.11.2016) 
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Так, у кризовий 2008 рік найбільша частка фінансування інноваційної 

діяльності припадає на власні кошти підприємств – 60,6 % загального обсягу 

витрат. Водночас зросла частка кредитів до 33,7 %, державної підтримки – до 

2,9 %, фінансування вітчизняними інвесторами – до 1,4 %. Частка коштів 

іноземних інвесторів, навпаки, зменшилась і склала лише 1,0 % проти 3,0 % у 

2007 році. Обсяги фінансування в післякризовий період, зокрема у 2009 році, 

порівняно з 2007 скоротилися на 40,1 %, а основним джерелом фінансування 

інноваційної діяльності були як і у попередні роки власні кошти підприємств, 

частка яких у загальному обсязі фінансування склала 65 % (969 підприємств 

використали ці кошти). При цьому бюджетні кошти отримали лише 38 

підприємств, обсяг яких становив 1,7 % загального обсягу фінансування, кошти 

вітчизняних та іноземних інвесторів – відповідно 12 і 23 підприємства (0,4 % і 

19 %), кредити – 51 підприємство (11,8 %). Однак, зауважимо, що у 2009 році 

обсяги фінансування порівняно з докризовим періодом скоротилися на 40,1 %.  

Упродовж 2010-2014 років фінансування інноваційних витрат 

здебільшого проводилося за рахунок власних коштів підприємств –                         

65,7 % обсягу витрат на інновації. Частка коштів державного і місцевого 

бюджетів становила 2,2 %, коштів вітчизняних та іноземних інвесторів – 

12,6 %, кредитами скористалося 39 підприємств, обсяг яких становив 16,2 % у 

загальній структурі витрат, за рахунок інших джерел було профінансовано 

3,3 % витрат [234]. 

Відзначимо, що у 2015 році основним джерелом фінансування 

інноваційних витрат залишилися власні кошти підприємств (97,2 % загального 

обсягу витрат на інновації), що на 6 886,7 млн грн більше, ніж у 2014 році [234]. 

Кошти державного бюджету отримало 11 підприємств, місцевих бюджетів – 15, 

загальний обсяг яких був більшим на 240,0 млн грн порівняно з 2014; кошти 

вітчизняних інвесторів отримали 9 підприємств, іноземних – 6; кредитами 

скористалося 11 підприємств, обсяг яких зменшився порівняно з 2014 роком                     

на 447,4 млн грн. 
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Отже, частка коштів державного та місцевих бюджетів у фінансуванні 

інновацій в Україні упродовж 2005-2015 років не перевищувала 4 %, що дає 

підстави стверджувати про порівняно незначну роль бюджетних інвестицій як 

інструмента фінансового регулювання, однак, тим не менше, є свідченням того, 

що такий інструмент протягом досліджуваного періоду усе ж застосовувався.

  Розглянемо детальніше також джерела фінансування наукової та 

науково-технічної діяльності в Україні (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Джерела фінансування витрат на виконання наукових та  

науково-технічних робіт в Україні у 2005-2015 роках, млрд грн 

Джерела 
Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Усього 5,2 5,2 6,1 8,0 7,8 9,0 9,6 10,6 11,2 10,3 12,2 

Кошти 

бюджету 
1,7 2,0 2,8 3,9 3,4 3,8 3,9 4,8 4,8 4,1 4,2 

Власні 

кошти 
0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,9 0,8 1,1 1,5 1,9 3,0 

Кошти 

замовників 
3,0 2,6 2,7 3,4 3,6 4,3 4,8 4,5 4,7 4,2 4,7 

Кошти 

інших 

джерел 

0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 - 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.11.2016) 

 

Проаналізувавши дані табл. 4.2, відзначимо, що чітких тенденцій у зміні 

обсягів фінансування наукової та науково-технічної діяльності протягом 2005-

2015 років не спостерігалося. Зокрема, у 2005 році загальний обсяг 

фінансування науки був порівняно незначним, при чому найбільша частка 

фінансування в загальному обсязі припадала на замовників − 32,6 %, бюджетне 

фінансування становило 33,7 %, а питома вага власних коштів –                                

лише 6,6 % (рис. 4.2). 



 

 

254 

Відзначимо, що упродовж 2005 року питома вага загальних асигнувань на 

наукову діяльність у ВВП склала 1,32 %, у тому числі коштів державного 

бюджету – 0,42 %.  
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Рис. 4.2. Структура розподілу загального обсягу фінансування наукових та 

науково-технічних робіт в Україні у 2005-2015 роках за джерелами, у % 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.11.2016) 

 

Водночас, із загального обсягу дежавного фінансування науки у 2005 році 

93,2 % коштів було спрямовано на покриття витрат на виконання наукових та 

науково-технічних робіт, інші − на покриття боргів за виконані роботи минулих 

років (2,8 %) і авансові виплати (4,0 %). Як і у попередні роки витрати на 

виконання науково-дослідних робіт були профінансовані переважно за рахунок 

бюджетних коштів, а на виконання науково-технічних розробок – за кошти 

замовників. У 2005 році витрати на виконання фундаментальних досліджень 

склали 17,8 % загального обсягу фінансування витрат на виконання наукових та 

науково-технічних робіт, майже 94 % яких становили кошти держбюджету; 

прикладних досліджень – 14,4%, майже дві третини яких – кошти 

держбюджету, 20,9 % – кошти вітчизняних замовників, 7,3 % – іноземних 

джерел [234]. Відтак, фінансування витрат на виконання науково-технічних 
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розробок склало 52,7 % загального обсягу фінансування, з якого 39,3 % – кошти 

іноземних джерел і 36,9 % – вітчизняних замовників. 

У 2006-2007 роки, обсяги фінансування науково-технічних робіт зросли 

приблизно на 9,6 % порівняно з 2005 роком. Фінансування витрат на виконання 

наукових та науково-технічних робіт у цей період за рахунок держбюджету і 

власних коштів збільшилося на 41,2 % і 66,7 %, відповідно, тоді як за рахунок 

інших джерел – зменшилося майже на 50 % [234]. У 2007 році питома вага 

загального обсягу фінансування витрат у ВВП становила 0,86 %, у тому числі 

коштів державного бюджету – 0,39 %. 

Характерно, що у період перед економічним спадом, із початком світової 

економічної кризи, у 2008 році, обсяги фінансування витрат на виконання 

наукових та науково-технічних робіт за рахунок держбюджету збільшилися на 

39,3 %. Окрім того, фінансування за рахунок інших джерел – організацій 

державного сектора економіки, за рахунок власних коштів та за рахунок 

іноземних джерел також зросло. Питома вага загального обсягу фінансування 

витрат у ВВП становила 0,84 %, у тому числі коштів державного бюджету – 

0,41 % (для порівняння обсяг фінансування витрат на наукові дослідження та 

розробки у таких державах, як Ізраїль, Швеція, Фінляндія, Японія, Корея, США, 

Австрія, Німеччина становить від 2,5 % до 4,0 % ВВП. Найменша частка витрат 

на дослідження та розробки у Словацькій Республіці, Аргентині, Румунії, 

Польщі та Греції (від 0,47 % до 0,57 % ВВП) [234].  

Тенденцію до збільшення обсягів фінансування наукових та науково-

технічних робіт можна простежити у 2010-2013 роках, зокрема у 2013 році вони 

зросли на 40 % порівняно з 2008 роком. Доцільно зазначити, що обсяг 

фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт у цей 

період за рахунок державного бюджету становив приблизно 4,3 % у загальній 

структурі таких витрат, фінансування за рахунок коштів підприємницького 

сектора скоротилося на 2,2 %, за рахунок коштів державного сектора – на 

1,1 %; за рахунок іноземних джерел − збільшилося на 7,6 % порівняно з 2008 

роком. У 2013 році питома вага загального обсягу витрат у ВВП становила 
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0,77 %, у тім числі за рахунок коштів державного бюджету – 0,33 %. 

Відзначимо, що за даними Євростату, у 2012 році середній рівень обсягу витрат 

на наукові дослідження та розробки країн ЄС-27 у ВВП становив 2,06 %, при 

чому більшою частка цих витрат була у Фінляндії – 3,55 %, Швеції – 3,41 %, 

Данії – 2,99 %, Німеччині – 2,92 %, Австрії – 2,84 %, Словенії – 2,80 %, Франції 

– 2,26 %, Бельгії – 2,24 %, Естонії – 2,18 % та Нідерландах – 2,16 %; 

найменшою – у Румунії, Болгарії, Латвії (від 0,42 % до 0,66 %) [234]. 

Врешті у 2015 році загальний обсяг витрат на виконання наукових та 

науково-технічних робіт зріс на 134,6 % порівняно з 2005 роком, тобто 

підприємства упродовж досліджуваного періоду активізували науково-технічну 

діяльність, водночас, п’ята частина таких витрат була спрямована на виконання 

фундаментальних досліджень, які на 95 % профінансовано за рахунок коштів 

державного і місцевих бюджетів. Частка витрат на виконання прикладних 

досліджень становила 14,4 % (на 61,5 % фінансувалися за рахунок коштів 

державного і місцевих бюджетів та 22,8 % – за рахунок коштів організацій 

підприємницького сектора). На виконання науково-технічних розробок 

спрямовано половину загального обсягу витрат, які на 39,2 % профінансовані за 

рахунок власних коштів, 30,3 % – іноземними фірмами та 18,5 % – організаціями 

підприємницького сектора [234]. Також частка витрат на виконання науково-

технічних послуг становила 14,4 % загального обсягу витрат, при цьому більше 

половини загального обсягу витрат спрямовано на дослідження і розробки зі 

створення нових або вдосконалення існуючих видів виробів, технологій та 

матеріалів, 12,5 % яких – на замовлення промислових підприємств. 

За розрахунками питома вага загального обсягу витрат на фінансування 

наукових та науково-технічних робіт у ВВП у 2015 році становила 0,62 %, у 

тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 0,21 %. Потрібно 

відзначити, що за даними 2014 року, частка обсягу витрат на наукові 

дослідження та розробки у ВВП країн ЄС-28 у середньому становила 2,03 %. 

Характерно, що більшою за середню частка витрат на дослідження та розробки 

була у Фінляндії – 3,17 %, Швеції – 3,16 %, Данії – 3,05 %, Австрії – 2,99 %, 
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Німеччині – 2,87 %, Словенії – 2,39 %, Франції – 2,26 %; меншою – у 

Чорногорії, Румунії, Кіпрі, Латвії та Сербії (від 0,36 % до 0,77 %) [234]. 

Відтак відзначаємо, що фінансування наукових та науково-технічних 

робіт в Україні упродовж 2005-2015 років за рахунок бюджетних коштів 

коливалося в межах 33–49 %, що свідчить про високу активність використання 

бюджетних інструментів у цій сфері. Водночас застосування інструментів 

бюджетного регулювання було спрямоване на фінансування більшою мірою 

фундаментальних, порівняно із прикладними, досліджень, що вважаємо, 

прорахунком державної фінансової політики в Україні. 

Враховуючи проведений аналіз розглянемо детальніше застосування 

бюджетних інструментів у процесі фінансового регулювання інноваційної 

діяльності в Україні з урахуванням чинної нормативно-правової бази у 

контексті функціонування окремих об’єктів інноваційної інфраструктури як 

складової національної інноваційної системи України.  

Щодо сприяння інноваційній діяльності технологічних парків, то воно 

реалізується шляхом державної фінансової підтримки та цільового 

субсидіювання проектів технологічних парків. Загалом порядок надання 

фінансової підтримки технологічним паркам, їх учасникам та спільним 

підприємствам для реалізації проектів технологічних парків встановлює 

Кабінет Міністрів України згідно з чинним законодавством. 

Відповідно до Закону України “Про спеціальний режим інноваційної 

діяльності технологічних парків” для фінансової підтримки проектів 

технологічних парків запроваджується бюджетна програма підтримки 

діяльності технологічних парків. Зазначений Закон передбачає і те, що для 

реалізації проектів технологічних парків щорічно в Державному бюджеті 

України за бюджетною програмою підтримки діяльності технологічних парків 

визначаються кошти, що спрямовуються на [277]:  

– повне або часткове (до 50 %) безвідсоткове кредитування (на умовах 

інфляційної індексації) проектів технологічних парків;  
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– повну або часткову компенсацію відсотків, сплачуваних виконавцями 

проектів технологічних парків комерційним банкам та  

іншим фінансово-кредитним установам за кредитування проектів  

технологічних парків.  

Зауважимо, що ці інструменти бюджетного регулювання інноваційної 

діяльності відповідають передбаченим у Законі України “Про інноваційну 

діяльнсть”. Загалом їх застосування підтвердило свою ефективність в Україні, 

оскільки технологічні парки, попри незначну їхню кількість, усе ж діють та 

мають змогу користуватися передбаченими пільгами.  

Однак українська модель функціонування технопарків, на відміну від 

більшості економічно розвинених країн, ґрунтується на основі договору про 

спільну діяльність юридичних осіб щодо розроблення і впровадження 

інноваційної продукції, а це обмежує використання інших соціально-

економічних функцій технопарків. Серед останніх, на думку О. Мороза та 

І. Романця, найважливішою проблемою є відсутність цільових пріоритетів у 

сфері підтримки створення та функціонування інноваційного малого та 

середнього підприємництва шляхом надання консалтингових послуг, створення 

площ для їх розбудови та забезпечення умов для фінансування інноваційної 

діяльності зі застосуванням венчурних фондів, фондів посівного капіталу та 

грантового фінансування, при чому в національних масштабах та за участю 

міжнародних організацій [212].  

Розглянемо бюджетні інструменти, які згідно з чинним законодавством, 

можуть використовуватися для стимулювання утворення й функціонування 

наукових парків. Зокрема, Законом України “Про наукові парки” передбачено, 

що кошти державного та місцевих бюджетів – це одне із потенційних джерел 

фінансування діяльності наукових парків [272]. Однак проекти наукового 

парку, реалізація яких потребує державної підтримки відповідно до зазначеного 

закону, підлягають державній реєстрації Кабінетом Міністрів України (в інших 

випадках така реєстрація непотрібна), що суттєво ускладнює процес прийняття 

рішення. На наш погляд, такі функції доцільно було б остаточно передати 
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Міністерству освіти і науки України як центральному органу у сфері науково-

технічної та інноваційної діяльності, як це передбачено щодо проектів 

технопарків тощо.  

На наш погляд, дещо недоречними є встановлені Законом обмеження, що 

вищий навчальний заклад та/або наукова установа можуть бути засновниками 

лише одного наукового парку. Враховуючи те, що, скажімо, якщо вищий 

навчальний заклад чи наукова установа мають ґрунтовні напрацювання у 

різних галузях науки, то раціональніше було б, зважаючи на обтяжливість 

управління не об’єднувати їх у межах одного наукового парку, а усе ж 

дозволяти утворення інших. Особливо це стосується провідних вищих 

навчальних закладів України, зокрема технічного спрямування, які справді 

працюють над розв’язанням широкого спектру значущих для економіки країни 

науково-прикладних проблем у різних сферах. 

Зазначимо, що майнові права на технології та об’єкти права 

інтелектуальної власності, створені під час виконання проектів наукового 

парку, є власністю наукового парку та/або його партнерів, окрім деяких 

винятків. Зокрема, центральний орган виконавчої влади, у сфері управління 

якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, може 

обмежити в порядку, встановленому законом, майнові права на використання і 

розпорядження технологій та об’єктів права інтелектуальної власності, 

створених із залученням державних коштів, у разі якщо технологію та/або 

об’єкт права інтелектуальної власності [272]:  

а) віднесено до сфери національної безпеки й оборони держави;  

б) визнано такими, що мають використовуватися в публічних інтересах;  

в) доведено до промислового використання та реалізації готової продукції 

винятково за рахунок державних коштів.  

Передбачено і те, що суб’єкти господарювання державної або 

комунальної власності можуть передавати належне їм майно до статутного 

фонду наукового парку лише за попередньою згодою центрального органу 

виконавчої влади, у сфері управління якого він перебуває, при чому передача 
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майна, що є на балансі державних суб’єктів господарювання, відбувається за 

умови додаткового погодження з Фондом державного майна України [272]. 

Важливим є те, що назагал науковий парк та/або його партнери мають право 

використовувати технологію та/або об’єкт права інтелектуальної власності, 

створений зі залученням державних коштів, для власних потреб, якщо інше не 

визначено відповідним центральним органом виконавчої влади. Водночас, 

науковий парк та/або його партнери протягом місяця від дня створення із 

залученням державних коштів технології та/або об’єкта права інтелектуальної 

власності зобов’язані повідомити центральному органу виконавчої влади, у 

сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова 

установа, про створену технологію та/або об’єкт права інтелектуальної 

власності, у відповідь на що останній протягом двох місяців з дня отримання 

такого повідомлення має повідомити науковому парку та/або його партнерам 

про своє рішення щодо обмеження майнових прав на технологію та/або об’єкт 

права інтелектуальної власності і підстави такого обмеження, в усіх інших 

випадках виключні майнові права на технологію та/або об’єкт права 

інтелектуальної власності без обмежень належать науковому парку та/або його 

партнерам відповідно до чинної нормативно-правової бази [272].  

Механізмом контролю у випадку виділення бюджетних коштів також є 

те, що виконавчий орган управління наукового парку узагальнює інформацію 

щодо виконання проектів наукового парку та подає інформацію про результати 

роботи наукового парку до вищого навчального закладу або наукової установи 

на їх вимогу, а також Міністерству освіти і науки України. У разі скасування 

державної реєстрації проекту наукового парку щодо нього припиняється 

державна підтримка, яку загалом можуть надавати у вигляді державного 

замовлення (на контрактній основі) на поставку науковими парками продукції, 

виконання робіт і надання послуг для державних потреб [272].  

Зважаючи на те, що в Україні де-факто функціонує невелика кількість 

наукових парків, про значну ефективність застосування бюджетних 

інструментів фінансового регулювання інноваційної діяльності у їх межах 
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говорити не доводиться. Однак передбачені законодавством норми, за умови 

активізації участі держави у фінансуванні наукових парків у перспективі 

можуть дати сприятливі результати, лише у випадку чого стануть можливі 

більш відчутні обсяги державних замовлень виробленої високотехнологічної 

продукції тощо, тобто матиме місце ефект від функціонування наукових парків 

для реальної економіки. 

Використання бюджетних інструментів підтримки створення і 

функціонування індустріальних парків в Україні відповідно до Закону України 

“Про індустріальні парки” від 21.06.2012 року передбачає: 

– спрямування коштів Державного фонду регіонального розвитку  

на фінансування проектів створення інфраструктури індустріальних парків за 

умови співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 % від їх кошторисної 

вартості;  

– звільнення від дольової участі у розвитку місцевої інфраструктури у разі 

будівництва суб’єктами індустріального парку об’єктів у межах відповідних 

індустріальних парків; 

– встановлення державними органами й органами місцевого 

самоврядування мінімальних орендних ставок за оренду земель державної та 

комунальної власності [268]. 

Фінансове регулювання діяльності індустріальних парків в Україні зі 

застосуванням бюджетних інструментів, на нашу думку, доводить свою 

ефективність упродовж останніх років, зокрема в частині останнього пункту, 

що підтверджено практикою створення і функціонування індустріальних 

парків, деталі чого розглянуті у попередньому розділі. 

Отже, з-поміж ключових завдань державної політики в Україні є 

підвищення ефективності бюджетних інвестицій, власне в частині 

фінансування інновацій. Ключовим аспектом розроблення будь-якого 

інноваційного проекту є визначення обсягу фінансових ресурсів у межах 

складного переплетення їхніх форм і джерел, що й формує систему 

фінансування інноваційної діяльності. Традиційно в основних засадах 
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бюджетної політики на наступний рік, які щороку затверджують постановою 

Верховної Ради України, зокрема упродовж останніх 2014-2016 років, ідеться 

про необхідність підтримки основних секторів економіки, активізації процесів 

модернізації національного виробництва, продовження вживання комплексу 

заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату, стимулювання 

експорту, а також, що важливо, інноваційну основу таких структурних 

зрушень. Однак зазначене, по суті залишається на рівні декларування намірів, 

що й підтверджують відповідні статистичні дані, які доводять низьку 

ефективність використання бюджетних інвестицій як інструмента фінансового 

регулювання інноваційної діяльності в Україні.  

Зауважимо також, що згідно зі стратегією інноваційного розвитку 

України на 2010-2020 роки фінансування науки є надто залежним від 

державних фінансів [308]. Оскільки держава не може повністю профінансувати, 

вона повинна використовувати інші форми фінансування, зокрема залучення 

іноземних інвестицій, приватного капіталу, інших форм фінансування. 

Пріoритетним нaпрямoм застосування інструментарію бюджетного 

регулювання є чітка орієнтація нa нaукoвo-технічний тa іннoвaційний потенціал. 

Oдним із мехaнізмів реaлізaції держaвнoї нaукoвo-технічнoї тa іннoвaційнoї 

пoлітики є прoгрaмнo-цільoвий метoд упрaвління, ефективність якого 

підтвердженa світoвoю прaктикoю. Рішення про держaвну підтримку цільoвих 

прoгрaм різнoгo рівня в межах бюджету мало б прийматися враховуючи їхнє 

місце у системі окреслених національних нaукoвo-технічних тa іннoвaційних 

пріoритетів. Однак такі пріоритети повинні бути об’єктивними та 

обґрунтованими, визначатися викликами сьогодення та відповідати стратегічним 

векторам розвитку України. 

Винятково важливим у процесі модернізації вітчизняної екoнoміки та 

переходу до іннoвaційнoї мoделі розвитку є формування раціональної структури 

держaвнoгo зaмoвлення, основою якого має бути висoкoтехнoлoгічнa іннoвaційнa 

прoдукція, a тaкoж дoцільним є використання oкремих держaвних зaмoвлень нa 

іннoвaційну прoдукцію. Очевиднo, щo врaхoвуючи сучaсний економічний стaн 
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держaви, фінaнсувaння іннoвaційнoї діяльнoсті в Україні однозначно має 

ґрунтуватися на активнішій учaсті держави як у контексті прямого фінансування, 

так і дій у ролі гaрaнтa чи потенційного страхувальника. Пряме фінансування 

інноваційної діяльності в Україні, як це підтверджують наведені вище статистичні 

дані, відбувається як з державних, так і з приватних джерел, проте, у структурі 

капіталу, необхідного для інноваційних розробок у межах національної економіки, 

значно переважають приватні фінансові ресурси над державними, розрив між 

якими доцільно було б дещо вирівняти, особливо у контексті фінансування 

державою розвитку науки і техніки з акцентом на прикладних дослідженнях. 

Щодо ролі держави у процесі гарантування повернення кредитів 

потенційним інноваторам тощо дoцільнo розглянути питання формування 

відповідних фoндів нa держaвнoму тa місцевoму рівнях. Така система 

фінансування ймовірно була б ефективнішою, оскільки базувалася б на 

різноаспектному підході до відбору інноваційних проектів у контексті 

затверджених програм іннoвaційнoгo рoзвитку як на рівні держави, так і органів 

місцевого самоврядування [183]. Однак при цьому важливим чинником є 

обґрунтований механізм надання державних гарантій, для мінімізації ризику 

неповернення позик й уникнення нецільового використання коштів бюджетів. 

Зокрема, досвід застосування бюджетних гарантій в Україні є також достатньо 

суперечливим, оскільки в окремі роки практика його використання згідно  

відповідних законів про державний бюджет то припинялася, то знов 

відновлювалася, відтак мала місце непослідовність фінансової політики. 

Вважаємо, що за своєю суттю державні гарантії як інструмент бюджетного 

регулювання, зокрема, інноваційних процесів, все ж можуть застосовуватися, 

однак механізм такого використання необхідно однозначно чітко обумовлювати, 

як і процедуру моніторингу. Уникнення зловживань загалом повинно дати змогу 

використати цей інструмент під час реалізації важливих для держави проектів, а 

також стимулювати інноваторів, суттєво розширюючи їхні можливості в аспекті 

залучення кредитних ресурсів. 
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На наш погляд, недооцінений потенціал застосування такого інструмента 

фінансового регулювання, яким є державне субсидування зa рaхунoк держaвнoгo 

бюджету високотехнoлoгічних, енергозберігаючих галузей, а також українських 

виробництв, які мають експортоорієнтоване призначення. Особливо актуальним 

це стає у зв’язку із євроінтеграційними процесами та необхідністю формування 

конкурентних переваг з метою “завоювання” відповідних позицій на ринках країн 

Європи вітчизняним товаром. Вважаємо, за відсутності відповідної реакції з боку 

держави у вигляді фінансового регулювання тощо, Україна, уже на початку 

втратить вигідні стартові позиції й апріорі в інноваційному аспекті 

сприйматиметься країнами партнерами “відсталою”. 

Також в умовах національної економіки по суті невикористаним 

залишається потенціал бюджетного кредитування як інструмента, передбаченого 

ст. 17 Зaкoну України “Прo іннoвaційну діяльність” у частині можливості 

повного безвідсоткового кредитування пріоритетних інноваційних проектів за 

рахунок коштів Державного бюджету України, коштів місцевих бюджетів; 

часткового безвідсоткового кредитування за умови залучення до фінансування 

проекту коштів суб’єктів інноваційної діяльності; а також повної чи часткової 

компенсації за рахунок коштів бюджетів частини відсотків, сплачуваних 

суб’єктами інноваційної діяльності фінансово-кредитним установам за 

кредитування інноваційних проектів. На наш погляд, в умовах процесу 

децентралізації в Україні, започаткованого у 2015-2016 роках, необхідно 

спробувати використати зростаючий потенціал органів місцевого 

самоврядування, особливо місцевих бюджетів, для реалізації інноваційних 

проектів із застосування одного з перелічених інструментів, зокрема зважаючи 

на пріоритети розвитку того чи іншого регіону, що в підсумку сприяло б 

зростанню інноваційного та наукового-технічного потенціалів адміністративно-

територіальних одиниць.  

Відтак фінaнсoвa підтримкa іннoвaційних прoцесів в Укрaїні, зокрема у 

контексті застосування інструментів бюджетного регулювання, мaє ґрунтуватися 

на засадах: 1) прямого фінансування (бюджетних інвестицій в інноваційні 
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проекти) створення нoвих нaукoмістких галузей і виробництв зa рaхунoк кoштів 

держaвнoгo та місцевих бюджетів, у тому числі на основі мережі держaвних 

підприємств, установ і організацій; 2) субсидування зa рaхунoк держaвнoгo 

бюджету високотехнoлoгічних, енергозберігаючих, експортоорієнтованих гaлузей 

і виробництв; 3) фінaнсувaння нaукoвo-дoслідних прoгрaм, створення нaукoвих 

центрів відповідно до затверджених концепцій і програм розвитку інноваційної 

діяльності, узгоджених із ключовими засадами економічної політики держави;              

4) нaдaння безпрoцентних чи пільгoвих кредитів підприємствам за умов 

дотриманням певних заздалегідь визначених критеріїв; 5) використання механізму 

держaвних зaмoвлень нa іннoвaційні продукти, зокрема нові технологічні 

розробки, що відповідають національним економічним пріоритетам тощо;                        

6) державне страхування інноваційних проектів. 

Водночас потрібно враховувати, що дієвість та результативність 

застосування тих чи інших інструментів бюджетного регулювання для 

стимулювання інноваційної активності значною мірою залежить від ефективнoсті 

бюджетнoї пoлітики взагалі. У цьому контексті важливим є пoглиблення 

міжнaрoднoї екoнoмічнoї інтегрaції Укрaїни у нaпрямі співпрaці з Єврoсoюзoм за 

рахунок гaрмoнізaції нaціoнaльнoгo зaкoнoдaвствa із європейським, завершення 

фoрмувaння нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи з урaхувaнням нaпрямів децентралізації та 

створення умов для реального зацікавлення органів місцевого самоврядування у 

наповненні бюджетів. Зазначене буде підґрунтям для сталого економічного 

рoзвитку на засадах іннoвaційнoї його мoделі, подальшої мoдернізaції 

національної екoнoміки, її найбільш перспективних галузей і виробництв, 

враховуючи особливості і потенціал усіх регіонів. Це своєю чергою повинно 

сприяти роботі над удосконаленням інструментів бюджетного регулювання 

інноваційної діяльності шляхом формування обґрунтованих стрaтегій тa 

концепцій у сфері дoсліджень, рoзрoбoк тa іннoвaцій на основі заздалегідь 

визнaчених пріоритетів, дієвих мехaнізмів держaвнoї фінансової підтримки за 

умов передбачення достатніх важелів контролю надання останньої. 
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Отже, фінансова політика, спрямована на стимулювання суспільного 

поступу на основі інноваційної моделі розвитку, сприятиме зміцненню 

конкурентоспроможності національної економіки, зростанню добробуту 

населення та якості життя, виконанню інших важливих для соціуму функцій. 

Ключовим завданням власне у бюджетній політиці має стати перегляд її 

пріоритетів у контексті впровадження стимулюючих заходів, спрямованих на 

пожвавлення економічної діяльності та науково-технологічної активності 

потенційних інноваторів у державі. Адже формування засад бюджетної 

політики в Україні та її реалізація упродовж 2005-2016 років нерідко 

супрoвoджувaлися нестaбільністю, браком пoслідoвності, виваженості, а інколи 

й логіки та своєчасності здійснення конретних заходів, що було наслідком 

впливу політичних й загальноекономічних чинників.  

Ключовими прoблемами реалізації бюджетної пoлітики на сьогодні 

вважаємо: недoскoнaлість нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи, інституційні перешкоди, 

зокрема у межах існуючої системи органів бюджетного регулювання; 

неефективність у формуванні дохідної і видаткової частин бюджету, “провали” 

в упрaвлінні інвестиціями в інновації та формування наукового потенціалу 

суспільства. Відтак, очевиднo, щo пoпри пoстійне зрoстaння дoхoдів 

держaвнoгo бюджету упродовж останніх років не вдaється в межах 

нaціoнaльної екoнoміки ефективнo розпорядитися наявними бюджетними 

ресурсами для вирішення прoблем як сoціaльнoгo хaрaктеру, так і розвитку 

вітчизняного господарства на інноваційних основах.  

Застосування дієвих інструментів фінансової політики України є одним із 

першочергових завдань державного управління, зокрема бюджетного 

регулювання інноваційних процесів. Стратегія реалізації такої політики 

повинна ґрунтуватися на системній основі, а усі учасники інноваційного 

процесу мають бути зацікавлені в інтеграції їхніх інтересів і зусиль для 

створення та застосування нових знань і технологій з метою виходу на 

внутрішній і зовнішні ринки з високотехнологічною продукцією. Тому для 

забезпечення ефективного розвитку економіки, заснованої на знаннях, 
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необхідно створити керовану інноваційну модель такого розвитку країни 

відповідно до чітко викристалізованих національних пріоритетів. Саме вони 

мають стати підвалиною для розроблення стратегічних програм розвитку, які 

потенційно могли б об’єднати власні наукові напрацювання, кадровий 

супровід, виробничу та бізнесову сфери на основі розширення бюджетних 

інструментів впливу. Сформовані таким способом програми повинні 

ґрунтуватися на фінансовому та власне науковому потенціалі України та 

гарантувати сталий високотехнологічний розвиток вітчизняної економіки у 

контексті все чіткіше окреслених упродовж 2015-2016 рр. контурів інтеграції 

вітчизняного господарства у Європейський економічний простір. 

Отже, бюджетне регулювання інноваційної діяльності, спрямoвaне нa 

стимулювaння рoзвитку країни, сприятиме зміцненню кoнкурентo-

спрoмoжнoсті нaціoнaльнoї економіки та зрoстaнню дoбрoбуту громадян. При 

цьому роль бюджетного регулювання полягає у збалансованому та 

узгодженому впливі бюджетних інструментів на інноваційні процеси. Тому 

важливе подальше підвищення результативності застосування інструментів 

бюджетного регулювання тa перегляд його oкремих пріоритетів у комплексі із 

впровадженням дієвих стимулюючих зaхoдів у межах державної інноваційної 

політики. Тож, ефективне застосування інструментарію бюджетного 

регулювання повинно сприяти оздоровленню національної економіки, її виходу 

на висхідну траєкторію розвитку на засадах поетапної модернізації та 

зростаючої інноваційної активності.   

 

4.2. Особливості податкового регулювання інноваційної діяльності              

в Україні та його ефективність  

 

Необхідною передумовою зростання рівня та якості життя в Україні є 

динамічний розвиток національної економіки, забезпечення якого має 

відбуватися в умовах інтенсифікації інноваційних процесів у вітчизняному 

господарстві загалом та усіх суб’єктів економічної системи зокрема, що 
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неможливо за діючої податкової системи. Зважаючи на те, що безпосереднє 

фінансування інноваційної діяльності потребує значних обсягів фінансових 

ресурсів, зростає необхідність вибору ефективних непрямих способів 

стимулювання інноваційних процесів, зокрема використовуючи податкове 

регулювання поряд із бюджетним. Відтак проведемо аналіз проблем 

застосування інструментів податкового регулювання інноваційної діяльності, 

як складової системи фінансового регулювання.  

Зауважимо, що проблема застосування інструментів податкового 

регулювання у вітчизняній та світовій практиці, пов’язана з витратами, які 

держава несе у зв’язку з розробкою та реалізацією інструментів регулюючого 

впливу й моніторингом за цим процесом. Водночас існує необхідність 

жорсткого регламентування на нормативно-правовому рівні для запобігання  

зловживанням, при тому, що успішність у випадку податкового регулювання 

адекватно можна оцінити лише після певного проміжку часу, зазвичай кількох 

років, залежно від специфіки обраного інструмента регулювання. 

Як уже зазначалося, ключовим інструментом податкового регулювання 

інноваційної діяльності в Україні є податкові пільги у контексті усіх 

передбачених законодавчо їх різновидів, які так чи інакше торкаються 

інноваційного процесу. Важливий аспект при наданні пільг, згідно зі Законом 

України “Про інноваційну діяльність”, − це кваліфікування продуктів та 

продукції як інноваційних (про що зазначалось у підрозділі 1.1), рішення про 

яке приймає Міністерство освіти і науки України за результатами експертизи. 

Відзначимо, що у першій редакції Закону України “Про інноваційну 

діяльність” фігурував розділ 5 “Особливості в оподаткуванні та митному 

регулюванні інноваційної діяльності”. У ньому було передбачено, зокрема, що 

впродовж строку чинності свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного 

проекту і за умови, що виконання проекту розпочато не пізніше вісімнадцяти 

місяців від дати його державної реєстрації, оподаткування об’єктів інноваційної 

діяльності відбувається у порядку, за яким 50 % податку на додану вартість по 

операціях з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), пов’язаних із 
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виконанням інноваційних проектів, і 50 % податку на прибуток, одержаний від 

виконання цих проектів, залишаються у розпорядженні платника податків, 

зараховуються на його спеціальний рахунок і використовуються ним винятково 

на фінансування інноваційної, науково-технічної діяльності та розширення 

власних науково-технологічних і дослідно-експериментальних баз [269].  

Зазначалось і те, що визначене пільгове оподаткування реалізується за 

умови, що суб’єкт інноваційної діяльності у місячний строк повідомляє про 

початок реалізації інноваційного проекту відповідний орган податкової служби і 

за всіма господарськими операціями, пов’язаними з виконанням інноваційного 

проекту, веде окремий бухгалтерський облік, а кошти у розмірі 50 % податку на 

додану вартість і податку на прибуток, що залишаються у розпорядженні 

платника податків, не використані протягом строку пільгового оподаткування і 

дванадцяти місяців після нього, підлягають зарахуванню до Державного бюджету 

України. Водночас інноваційним підприємствам була дозволена прискорена 

амортизація основних фондів і встановлена щорічна двадцятивідсоткова норма 

прискореної амортизації основних фондів третьої групи, яка мала проводитися до 

досягнення балансовою вартістю групи нульового значення [269]. Було 

передбачено й те, що інноваційні підприємства сплачують земельний податок за 

ставкою у розмірі 50 % діючої ставки оподаткування. 

Також діючі на той час положення згаданого закону передбачали й  

особливості митного регулювання інноваційної діяльності. Зазначалося, 

зокрема, що необхідні для виконання пріоритетного інноваційного проекту, 

яким передбачено випуск інноваційного продукту, щодо якого прийнята 

постанова Кабінету Міністрів України про його особливу важливість, сировина, 

устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари (крім підакцизних 

товарів), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають 

вимогам проекту, при ввезенні в Україну протягом строку чинності свідоцтва 

про державну реєстрацію інноваційного проекту звільняються від сплати 

ввізного мита та податку на додану вартість (номенклатура та обсяги ввезення 

сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших 
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товарів мали бути визначені в інноваційному проекті перед його державною 

реєстрацією). При цьому, що важливо, був передбачений механізм покарання за 

порушення при використанні пільг. У разі використання сировини, матеріалів, 

устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів, ввезених в 

Україну без сплати ввізного мита та податку на додану вартість не для потреб 

виконання інноваційного проекту ввізне мито та податок на додану вартість 

сплачують до бюджету в повному обсязі (платник податку був зобов’язаний 

збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, в якому 

відбулося таке порушення, на суму ввізного мита і податку на додану вартість, 

що мали бути сплачені при ввезенні на митну територію таких товарів, а також 

сплатити пеню, нараховану на суму податків, зважаючи на 120 % облікової 

ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового 

зобов’язання, за період їх нецільового використання [269]. Іншим механізмом 

контролю було те, що суб’єкти господарювання, митне регулювання діяльності 

яких відбувається згідно з розглянутими положеннями, щоквартально подавали 

до органів митної служби за своїм місцезнаходженням звіти про використання 

ввезених ними сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, 

комплектуючих та інших товарів. 

Однак відповідно до Закону України “Про державний бюджет на 2005 

рік” розділ 5 “Особливості в оподаткуванні та митному регулюванні 

інноваційної діяльності” Закону України “Про інноваційну діяльність” втратив 

чинність, оскільки пільги, особливо при оподаткуванні ПДВ й податком на 

прибуток, спричиняли зловживання, а інші пільги були трансформовані й 

одержавли своє вираження уже в Податковому кодексі 2010 року. Хоча, на наш 

погляд, існуючі норми у першій редакції Закону України “Про інноваційну 

діяльність” не були цілковито хибними й принципово недоцільними, а окремі 

аспекти їх потенційного відновлення потребують додаткового вивчення. 

З прийняттям Податкового кодексу  в Україні 02.12.2010 року було 

передбачено такі шляхи надання податкових пільг (ст. 30), зокрема в частині 

реалізації інноваційних проектів [250]: 
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– податкова знижка (вирахування), що зменшує базу оподаткування до 

нарахування податку та збору; 

– зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та збору; 

– встановлення зниженої ставки податку та збору; 

– звільнення від сплати податку та збору. 

У Податковому кодексі зазначено й те, що підставами для надання 

податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників 

податків, вид їхньої діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне 

значення здійснюваних ними витрат. При цьому платник податків вправі 

використовувати податкову пільгу з моменту виникнення відповідних підстав 

для її застосування і протягом усього строку її дії, а податкові пільги, не 

використані платником податків, не можуть бути перенесені на інші податкові 

періоди, зараховані в рахунок майбутніх платежів з податків та зборів або 

відшкодовані з бюджету [250]. 

Важливою особливістю є і те, що Податковий кодекс передбачає, що 

податкові пільги, порядок та підстави їх надання встановлюють з урахуванням 

вимог законодавства України про захист економічної конкуренції. Суми 

податку та збору, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку 

з отриманням податкових пільг, обліковує такий суб’єкт-платник податків, а 

контролюючі органи складають зведену інформацію про суми податкових пільг 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і визначають втрати доходів 

бюджету внаслідок надання податкових пільг. 

Водночас контролюючі органи контролюють правильність надання та 

обліку податкових пільг, а також їх цільове використання, за наявності 

законодавчого визначення напрямів використання (щодо умовних податкових 

пільг) та своєчасне повернення коштів, несплачених до бюджету внаслідок 

надання пільги, у разі її надання на поворотній основі (податкові пільги, 

використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті, повертають до 

відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120 % річних облікової 

ставки Національного банку України) [250]. Тобто передбачений відповідний 
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санкційний механізм боротьби зі зловживаннями при використанні податкових 

пільг, у тому числі під прикриттям реалізації інноваційних проектів. 

Після ухвалення Податкового кодексу в Україні одним із головних 

пріоритетів було зниження податкового тягаря, підвищення зацікавленості 

інвесторів до вкладення коштів у базові галузі економіки, а також в 

імпортозамінні виробництва, інфраструктуру, сферу інновацій й високих 

технологій. 

Для стимулювання інвестиційної активності та інноваційних процесів у 

Податковому кодексі було передбачене поетапне зниження ставок низки 

податків, що так і не відбулось у зв’язку із політичними потрясіннями й 

економічним спадом у 2014-2015 роках. З метою підвищення ефективності 

використання податкових пільг у Податковому кодексі передбачалося, що суми 

коштів, вивільнені від оподаткування, підприємства спрямовуватимуть на 

збільшення обсягів виробництва, переоснащення матеріально-технічної бази, 

запровадження інноваційних технологій, пов’язаних з основною діяльністю 

такого платника податку, та/або повернення кредитів, використаних на вказані 

цілі, і сплату відсотків за ними. Згідно із першою редакцією Податкового 

кодексу України, від ПДВ було передбачено звільнення операцій з увезення на 

митну територію України енергозберігаючого обладнання та матеріалів. Також 

щоб стимулювати залучення інвестицій у вітчизняну економіку, відповідно до 

первинного тексту Податкового кодексу від 02.12.2010 року на десять років 

звільнявся від оподаткування прибуток підприємств легкої промисловості, що 

не працюють з давальницькою сировиною, прибуток суб’єктів господарювання, 

отриманий від надання готельних послуг, прибуток від основної діяльності та 

науково-дослідних робіт підприємств авіабудівної промисловості [250]. 

Водночас було передбачено пільги від уживання енергозбережних заходів та 

реалізації енергоефективних проектів на підприємствах.  

Однак, варто зазначити, що передбачені у Податковому кодексі (в тому 

числі з урахуванням усіх змін з 1.01.2015 року) зниження ставок податків, 

скорочення кількості податкових платежів, податкові пільги не дали очікуваного 
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ефекту у частині зменшення навантаження на потенційних платників, не призвели 

до позитивних результатів та не виправдали сподівань щодо стимулювання 

економічного розвитку країни на основі побудови інноваційної його моделі.                

Незважаючи на необхідність цих інструментів регулювання та логіку у їх 

застосуванні, більшість із них так і не було використано. 

Водночас, ґрунтуючись на досвіді розвинених країн, з метою підвищення 

ефективності податкових пільг, у тому числі потенційним інноваторам, в 

Україні необхідно забезпечити виконання таких умов:  

1) впровадити чіткі критерії надання податкових пільг (вони мають 

обмежити коло претендентів винятково тими суб’єктами підприємницької 

діяльності, які провадять прозору господарську та фінансову діяльність і дійсно 

мають наміри розвивати виробництво);  

2) сформувати систему оцінки ефективності використання податкових 

пільг, яка має охоплювати показники фіскальної та соціальної ефективності;  

3) впровадити обмеження щодо гранично можливого обсягу застосування 

податкового кредиту. Розмір ставки інвестиційного податкового кредиту не 

повинен перевищувати 50 % розміру нарахованого податку на прибуток, а 

розмір індивідуальної податкової знижки – 50 % податкової бази [231]. Такий 

баланс є оптимальним з погляду збереження стимулюючого ефекту та захисту 

від значних втрат бюджету.  

Вважаємо, що у довгостроковій перспективі реформування економіки 

України насамперед пов’язане із належним фінансуванням, саме тому 

капіталовкладення потрібно спрямувати на створення і впровадження новітніх 

технологій, систем сучасної організації та управління товаровиробництвом і 

збутом продукції, розвиток ринкової інфраструктури тощо, а особливо 

важливим завданням держави є оптимізація системи регулювання інноваційних 

процесів у країні. Отже, наслідки імплементацій багаторічних ідей 

стимулювання національних компаній інвестувати особливо у галузі науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт, у процесі реформування 

податкової системи, однозначно несуттєві. Існує й думка критиків, які 
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вважають, що Податковий кодекс значно ускладнив податкове стимулювання 

інноваційної діяльності й апріорі обмежив його потенціал. 

В Україні досі залишається відкритим питання щодо доцільності 

застосування пільг впринципі, оскільки їх використання часто призводить до 

значних зловживань. Негативна вітчизняна практика пільгового оподаткування 

не змінилася після прийняття Податкового кодексу, а навпаки – погіршилася. 

Аби уникнути новостворених проблем, необхідно провести реформування у 

таких напрямах: забезпечити стабільність податкового законодавства, чітко 

визначити роль податкових органів у формуванні податкової політики, 

детально обґрунтувати встановлення ставок на різні податки й податкових пільг 

з метою узгодження інтересів усіх зацікавлених груп, розширити базу 

оподаткування, уникаючи при цьому збільшення податкового тиску [338]. 

Погоджуємось із думками деяких фахівців [32; 307] про те, що ліквідація 

податкових пільг, або ж їх розширення, потребують виваженого та 

обґрунтованого підходу. Адже частина з них є ефективним інструментом 

підтримки бізнесу, що дає змогу частково знизити негативні наслідки 

несприятливого бізнес-клімату в державі (термін дії багатьох, передбачених 

кодексом, податкових пільг спливає в 2014-2016 роках, однак повністю 

ліквідовувати їх все ж недоцільно). 

Нині в Україні необхідно розробити ефективний механізм надання 

податкових кредитів, пільг та іншого роду стимулів інноваційно активним 

підприємствам, про позитивні наслідки від упровадження яких свідчить 

зарубіжний досвід. Доцільно обґрунтовано імплементувати зміни у вітчизняну 

практику при цьому дотримуючись таких принципів: першочергова вигода для 

суб’єктів господарювання, які займаються інноваційною діяльністю, уникнення 

додаткових витрат підприємствами у процесі реалізації ними інвестиційно-

інноваційної стратегії, а також витрат, що пов’язані зі сплатою податків, 

дотримання правил конкуренції та уникнення недобросовісного використання 

пільг, чіткості та прозорості законодавчої бази, яка буде надалі 

трансформуватись в Україні на основі Податкового кодексу. 



 

 

275 

З’ясуємо особливості надання податкових пільг суб’єктам інноваційної 

інфраструктури як невід’ємної складової національної інноваційної системи, 

для яких чинною нормативно-правовою базою в Україні передбачена 

можливість використання низки інструментів податкового регулювання. 

Задля інтенсивного розвитку технологічних парків в Україні, відповідно 

до Закону України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності 

технологічних парків” запроваджено спеціальний режим інноваційної 

діяльності, який передбачає надання державної підтримки щодо стимулювання 

діяльності технологічних парків (у тому числі податкових пільг), їх учасників 

та спільних підприємств при реалізації проектів за пріоритетними напрямами 

діяльності технологічних парків, до яких відносять економічно і соціально 

зумовлені напрями науково-технічної та інноваційної діяльності 

технологічного парку, що відповідають визначеним законодавством науково-

технічним та інноваційним пріоритетам і спрямовані на промислове 

виробництво конкурентоспроможної високотехнологічної та інноваційної 

продукції і насичення нею внутрішнього ринку та забезпечення експортного 

потенціалу держави [277]. При цьому спеціальний режим інноваційної 

діяльності запроваджують для технологічного парку строком на 15 років і діє 

при виконанні проектів технологічного парку. 

Для реалізації проектів технологічних парків безпосередньо 

технологічним паркам, їх учасникам та спільним підприємствам, які виконують 

проекти технологічних парків, передбачено, що держава надає цільові субсидії 

(за своєю суттю інструмент податкового регулювання) у вигляді [277]:  

– сум ввізного мита, що нараховують згідно з митним законодавством 

України, при ввезенні в Україну для реалізації проектів технологічних парків 

нових устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не 

виробляють в Україні; 

– суми ввізного мита, що нараховують згідно з митним законодавством 

України при ввезенні в Україну для реалізації проектів технологічних парків 

нових устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не 
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виробляють в Україні,технологічні парки, їх учасники та спільні підприємства 

не перераховують до бюджету, а зараховують на спеціальні рахунки  

технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств. При цьому на 

спеціальні рахунки учасників технологічних парків та спільних підприємств, 

які є виконавцями проектів технологічних парків, зараховують 50 % сум 

ввізного мита, а решта 50 % сум ввізного мита зараховують на спеціальний 

рахунок керівного органу відповідного технологічного парку. 

При цьому зараховані на спеціальні рахунки технологічних парків, їх 

учасників та спільних підприємств кошти цільових субсидій використовують 

технологічні парки, їх учасники та спільні підприємства при реалізації проектів 

технологічних парків на [277]:  

– проведення наукових, науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків;  

– створення, розвиток, модернізацію та реконструкцію науково-технологічних, 

експериментальних та дослідно-промислових дільниць, у тому числі на 

інструменти, обладнання та устаткування, що використовуються для цілей 

інноваційної діяльності;  

– підготовку конструкторської та технологічної документації,  

технічних умов, технічних проектів та витрати на підготовку виробництва 

інноваційної продукції;  

– патентування розробок, придбання прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності (патентів, ліцензій на використання винаходів, корисних моделей, 

промислових зразків, ноу-хау тощо);  

– накладні та поточні витрати (на матеріали, технічне забезпечення тощо), що 

виникають у процесі інноваційної діяльності;  

– придбання обладнання, устаткування та інших засобів  

виробництва, пов’язаних із впровадженням інновацій;  

– науково-організаційну діяльність керівного органу технопарку,  

проведення та участь у роботі наукових, науково-технічних  
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конференцій, семінарів та виставок, публікацію результатів наукових досліджень 

за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків.  

Передбачено й те, що кошти цільових субсидій, зараховані при реалізації 

проекту технологічного парку на спеціальні рахунки його учасників та спільних 

підприємств і не використані протягом наступних трьох місяців після 

закінчення строку виконання проекту технологічного парку, підлягають 

зарахуванню до держбюджету. Аналогічно і з коштами, які не використані 

протягом строку дії свідоцтва про державну реєстрацію технологічного парку. 

Також проекти технологічних парків є пріоритетними для залучення коштів 

Української державної інноваційної компанії та її регіональних відділень [277]. 

Однак реалізація проекту не може бути підставою для зниження податкових 

зобов’язань за основним видом діяльності виконавця цього проекту. 

Для детальнішого вивчення вітчизняної системи технологічних парків, у 

тому числі з позицій впливу фінансових, зокрема податкових інструментів на 

їхню роботу, проведемо аналіз результатів їх діяльності протягом                           

2001-2015 років (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Результати діяльності технологічних парків в Україні  

у 2001-2015 роках 
 Джерело: складено на основі: Офіційний сайт Державного агентства з питань електронного 

урядування України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.dknii.gov.ua                                   

(дата звернення: 20.09.2016) 
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Отже, протягом досліджуваного періоду немає чіткої тенденції до зміни 

обсягів перерахованих податків технопарками до бюджету, однак можна 

стверджувати, що упродовж 2001-2006 років простежувалося зростання цього 

показника, а з 2007 року він почав знижуватися і станом на 01.01.2015 року 

досягнув найнижчої межі. 

Як видно з рисунка 4.3, найбільші обсяги бюджетного фінансування, у 

тому числі непрямого (з використанням податкових пільг), припадали на               

2004 рік, що дає підстави стверджувати про те, що діяльність технопарків 

спрямовувалася на реалізацію наукових розробок з урахуванням національних 

інтересів соціально-економічного розвитку України. Показник податкового 

навантаження на вітчизняні технологічні парки, який визначають як 

відношення нарахованих податків та зборів до обсягів реалізованої продукції, 

загалом не був дуже високим.  

Важливим аспектом є фіскальна ефективність технопарків, яку 

обчислюють як відношення обсягу перерахованих до бюджету податків до 

обсягу одержаного державного фінансування з урахуванням прямого і 

непрямого (із використанням податкових пільг). Упродовж 2001-2015 років 

фіскальна ефективність технопарків в Україні коливалася в межах від 29 % до 

659 %. Відзначимо, що реалізація інноваційної продукції в рамках спеціального 

режиму досягла максимуму у 2007 році, при тому, що обсяги вкладень у 

інноваційні проекти у межах технопарків залежали від особливостей 

функціонування того чи іншого технопарку в рамках спеціального режиму. 

Залучення коштів для фінансування проектів технопарків в Україні теж 

залежало від дії спеціального режиму щодо надання податкових пільг. Тобто, 

податкові пільги, як один із інструментів фінансового регулювання за період з 

2001-2015 років усе ж стимулювали реалізацію інноваційних проектів у межах 

технопарків. 

Розглянемо застосування інструментів податкового регулювання для 

ативізації діяльності наукових парків. Зокрема, Законом України “Про наукові 

парки” визначено особливості обкладення ввізним митом наукового, 
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лабораторного і дослідницького обладнання, комплектуючих та матеріалів для 

виконання проектів наукових парків. У разі реалізації проекту наукового парку, 

зареєстрованого згідно із законом, звільняються від обкладення ввізним митом 

наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та 

матеріали, що не виробляються в Україні, згідно з номенклатурою та обсягами, 

передбаченими проектом наукового парку, та ввозяться науковим парком і 

партнерами наукового парку, що виконують ці проекти. Відповідно до цього 

положення таке наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання ввозити для 

проекту може будь-хто, відтак, щоб державну підтримку надавали саме 

суб’єктам – виконавцям проектів наукового парку було підготовано проект змін 

до Закону “Про наукові парки”, де передбачено визначити отримувачами 

державної підтримки науковий парк та партнерів наукового парку [272]. Згідно 

з проектом порядок митного оформлення, номенклатура та обсяги ввезення 

товарів, зазначених окремою постановою Кабінету Міністрів України не 

визначатимуться, лише деякі положення будуть внесені до порядку реєстрації 

проектів наукового парку, а інші вже врегульовані.  

Зауважимо, що режим звільнення від сплати ввізного мита відповідно до 

закону діє протягом строку реалізації проекту наукового парку, але не більше 

двох років з дня затвердження номенклатури та обсягів постачання 

відповідного обладнання, для комплектуючих і матеріалів – протягом одного 

року. Водночас контроль за цільовим використанням наукового, лабораторного 

і дослідницького обладнання, а також комплектуючих та матеріалів, що не 

виробляються в Україні, відбувається відповідно до закону, однак, у законі такі 

норми відсутні, у зв’язку з чим у проекті змін до нього передбачено встановити, 

що такий контроль здійснюватиметься у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України.  

Зазначені заходи, на наш погляд, повинні сприяти підвищенюю 

ефективності надання відповідних податкових пільг та мінімізувати втрати 

бюджету. Також важливо, що Закон України “Про наукові парки” передбачає, 

що у разі нецільового використання ввезених на територію України наукового, 
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лабораторного і дослідницького обладнання та комплектуючих і матеріалів не 

для потреб реалізації проектів наукових парків суми ввізного мита, що 

нараховуються згідно з митним законодавством України, підлягають стягненню 

до Державного бюджету України. Важливим, з огляду на запобігання 

зловживань є і те, що платник податку, який вчинив нецільове використання, 

зобов’язаний збільшити свої податкові зобов'язання за наслідками податкового 

періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму ввізного мита, що мала 

бути сплачена при ввезенні на територію України наукового, лабораторного і 

дослідницького обладнання та комплектуючих і матеріалів, а також сплатити 

пеню, нараховану на таку суму ввізного мита, враховуючи 120 % облікової 

ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового 

зобов’язання, за період їх нецільового використання [272]. 

Отже, аналізуючи положення чинного законодавства у контексті аналізу 

ефективності податкового регулювання діяльності наукових парків, вважаємо, 

що передбачена можливість звільнення від ввізного мита наукового, 

лабораторного, дослідницького обладнання, комплектуючих та матеріалів, яких 

немає у вітчизяному виробництві, – загалом є суттєвим податковим стимулом, 

адже дає змогу використовувати передове високотехнологічне обладнання, 

вироблене закордоном, що в підсумку повинно сприяти зростанню 

результативності організованої у межах наукового парку інноваційної 

діяльності. 

Використання податкових інструментів підтримки створення і 

функціонування індустріальних парків в Україні відповідно до Закону України 

“Про індустріальні парки” від 21.06.2012 року передбачає: 

– звільнення від сплати ввізного мита при ввезенні суб’єктами 

індустріального парку обладнання та комплектуючих до нього, матеріалів, що 

не виробляють в Україні, і ввозять з метою облаштування індустріального 

парку та ведення господарської діяльності; 

– звільнення від сплати ввізного мита при ввезенні товарів відповідно до 

Закону України “Про режим іноземного інвестування” з метою інвестування на 
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підставі зареєстрованих договорів (контрактів) або як внесок іноземного 

інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями;  

– ввезення за пільговими ставками ввізного мита (до 0 %) товарів, що 

походять з держав – членів Світової організації торгівлі, або з держав, з якими 

Україна уклала двосторонні або регіональні угоди щодо режиму найбільшого 

сприяння, зокрема з ЄС; 

– надання за рішенням органів місцевого самоврядування пільг зі 

земельного податку і податку на нерухоме майно для суб’єктів індустріального 

парку, які враховують суспільні інтереси, відображені в програмних 

документах економічного і соціального розвитку [268]. 

Враховуючи те, що індустріальні парки в Україні створюють і вони 

функціонують, вважаємо, що передбачені податкові пільги, зокрема з 

земельного податку і податку на нерухоме майно для суб’єктів індустріального 

парку впливають позитивно. Водночас результативності можна очікувати й від 

звільнення від сплати ввізного мита при ввезенні суб’єктами індустріального 

парку обладнання та комплектуючих до нього, матеріалів, що не виробляються 

в Україні, що справді суттєво, якщо йдеться про реалізацію 

високотехнологічних проектів й розгортання масштабних промислових об’єктів 

й підприємств у межах парку (наприклад, запуск виробництва 

електрообладнання й автозапчастин японської корпорації Fujikura, що 

займається інноваційними технологіями, в індустріальному парку Рясне-2 у 

Львові). Усе це дає змогу стверджувати про необхідність реалізації ефективних 

заходів фінансового регулювання у контексті застосування відповідних 

інструментів податкового впливу, враховуючи пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні. 

Водночас зазначимо, що згідно зі Законом України “Про стимулювання 

інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення 

нових робочих місць” такими галузями було визначено галузі, спрямовані на 

забезпечення потреб суспільства у високотехнологічній конкурентоспроможній 

продукції, високоякісних послугах, які реалізують державну політику щодо 
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розвитку виробничого та експортного потенціалів, створення нових робочих 

місць [278].  

При цьому Законом України “Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні” останні поділено на стратегічні (до 10 років) та 

середньострокові (до 5 років). Стратегічними пріоритетними напрямами 

інноваційної діяльності на 2011-2021 роки визначено [274]: 1) освоєння нових 

технологій транспортування енергії, впровадження енергетично ефективних, 

ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;                 

2) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і 

з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій; 3) розвиток 

сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки та ін. 

Передбачено й те, що для реалізації середньострокових пріоритетних 

напрямів інноваційної діяльності державою запроваджуються заходи                         

щодо [274]: 1) розвитку інноваційної інфраструктури (інноваційних центрів, 

технологічних та наукових парків, технополісів, венчурних фондів тощо); 

2) першочергового розгляду заявок на винаходи, що відповідають 

середньостроковим пріоритетним напрямам загальнодержавного рівня; 

3) прямого бюджетного фінансування та співфінансування; 4) відшкодування 

відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб’єктами господарювання у 

банках; 5) кредитів за рахунок коштів державного бюджету; 6) кредитів, позик і 

грантів міжнародних фінансових організацій, залучених державою або під 

державні гарантії; 7) субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам. 

Однією з основних проблем реалізації державної інноваційної політики, 

та забезпечення переходу на інноваційну модель розвитку економіки, зокрема у 

контексті фінансового регулювання в частині застосування податкових пільг, є 

неналежне інформаційно-аналітичне супроводження зазначеного процесу, а 

також відсутність системи моніторингу стану інноваційної діяльності в 

економіці. Відтак у постанові КМУ “Про затвердження Державної цільової 

програми розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації 

державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку 
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економіки” цілком доречно зазначено, що для ефективної реалізації державної 

інноваційної політики необхідно перейти на принципово новий рівень її 

інформаційно-аналітичного забезпечення та моніторингу стану інноваційного 

розвитку економіки [258]. Водночас в іншому нормативно-правовому акті [263] 

слушно наголошено, що інноваційна інфраструктура в Україні є функціонально 

неповною, недостатньо розвинутою, в інноваційному середовищі майже 

відсутні венчурні фонди та центри трансферу технологій, а також не 

підтримується належно діяльність винахідників, раціоналізаторів, науковців, 

що мають завершені науково-технічні розробки.  

Отже, побудова інноваційної моделі економіки неможлива без 

застосування державою комплексу інструментів регулювання, передусім 

фінансових. При цьому одним із найдієвіших та найпоширеніших інструментів 

підтримки та податкового стимулювання інноваційної діяльності є податкові 

пільги, зокрема інвестиційний податковий кредит, дослідницький податковий 

кредит та інвестиційна податкова знижка. Водночас достатньо ефективною 

податковою преференцією вважають податковий кредит – суму, на яку можуть 

будуть зменшені податки, у зв’язку із веденням інноваційної діяльності. 

На наш погляд, надаючи податкові пільги, держава у такий спосіб формує 

підґрунтя для соціально-економічного розвитку України, що зумовлює 

подальший ланцюговий вплив на різні його складові, зокрема впровадження 

енергозберігаючих та інноваційних технологій, модернізацію економіки, а 

відтак у довготривалій перспективі формує потенціал для зростання рівня 

добробуту громадян. 

Окремий аспект практики податкового регулювання в Україні – розвиток 

вільних економічних зон, як одного із важливих механізмів стимулювання 

інвестицій та активізації інноваційних процесів, який ефективний у тому числі 

для підвищення привабливості регіонів (особливо депресивних).  

Спеціальною (вільною) економічною зоною (СЕЗ) відповідно до 

Господарського кодексу України, вважають частину території, на якій 

запроваджено спеціальний правовий режим господарської діяльності, 
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особливий порядок застосування та дії законодавства України. У межах 

спеціальної (вільної) економічної зони можуть запроваджувати пільгові митні, 

податкові, валютно-фінансові й інші умови підприємництва для вітчизняних та 

іноземних інвесторів. Передбачено, що спеціальні (вільні) економічні зони 

створюють з метою залучення інвестицій та ефективного їх використання, 

активізації спільно з іноземними інвесторами підприємницької діяльності для 

збільшення експорту товарів, поставок на внутрішній ринок високоякісної 

продукції і послуг, упровадження нових технологій, розвитку інфраструктури 

ринку, поліпшення використання природних, матеріальних і трудових ресурсів, 

прискорення соціально-економічного розвитку країни [57]. 

Своєю чергою у Законі України “Про загальні засади створення і 

функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” виділяють такі типи 

спеціальних економічних зон: вільні митні зони і порти, експортні, транзитні 

зони, митні склади, технологічні парки, технополіси, комплексні виробничі 

зони, туристсько-рекреаційні, страхові, банківські тощо, при чому окремі зони 

можуть поєднувати в собі функції, властиві різним типам спеціальних (вільних) 

економічних зон [262]. Важливим аспектом зазначеного Закону є положення 

про те, що на всі об’єкти та суб’єкти економічної діяльності спеціальної 

(вільної) економічної зони поширюється система державних гарантій захисту 

інвестицій, передбачена законодавством України про інвестиційну діяльність та 

іноземні інвестиції [262]. Тобто держава гарантує суб’єктам господарської 

діяльності спеціальної (вільної) економічної зони право на вивезення прибутків 

і капіталу, інвестованого в спеціальну (вільну) економічну зону, за межі 

спеціальної (вільної) економічної зони і України.  

Водночас у Законі України “Про загальні засади створення і 

функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” було передбачено, що 

обов’язковим є техніко-економічне обґрунтування доцільності створення 

спеціальної (вільної) економічної зони, яке має охоплювати [262]: 

– мету, функціональне призначення та галузеву спрямованість її  

діяльності; 



 

 

285 

– етапи розвитку із зазначенням часу їх здійснення; 

– ступінь розвитку виробничої і соціальної інфраструктури,  

інфраструктури підприємництва та можливості їх розвитку в  

майбутньому; 

– вихідний рівень розвитку економічного, наукового та іншого  

потенціалу з урахуванням специфічних умов її створення; 

– рівень забезпеченості кваліфікованими кадрами; 

– обсяги, джерела та форми фінансування на кожному етапі її  

створення і розвитку; 

– обґрунтування режиму ціноутворення, оподаткування, митного  

регулювання, валютно-фінансового та кредитного механізму. 

Констатуємо, що і дотепер немає одностайної думки щодо доцільності 

запровадження та ефективності використання механізму вільних економічних 

зон для стимулювання економічного розвитку на інноваційних засадах. Із                

2005 року вільні економічні зони позбавили пільг після достатньо тривалого 

функціонування. Це було пов’язано передусім із недосконалістю і 

непродуманістю механізму їх створення, відсутністю належного рівня 

контролю, з низкою помилок як на стадії формування нормативно-правової 

бази, так і на етапі діяльності вільних економічних зон, у вирішенні яких і 

вбачаємо можливість підвищення ефективності їх використання. Зазначимо, що 

в Польщі станом на 2013 рік діяло 14 спеціальних економічних зон, при цьому 

загалом в усіх цих спеціальних економічних зонах фірми інвестували майже                             

30 млрд дол. США, а роботу отримало чверть мільйона осіб [137]. 

У зв’язку з цим функціонування вільних економічних зон потребує 

подальшого вивчення, що дасть можливість об’єктивно виявити допущені у 

вітчизняній практиці помилки при створенні та визначити заходи з їх 

виправлення. Ця робота має ґрунтуватися на основі перегляду концептуального 

розуміння вільної економічної зони. Переконані, що остання повинна 

використовуватися лише протягом певного заздалегідь визначеного часового 

проміжку, як спосіб апробації тих чи інших технологій, інноваційних ідей тощо 
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для підтвердження їх доцільності та необхідності для вітчизняної економіки. 

Відтак вдасться уникнути відверто дискримінаційного і часто абсолютно 

невиправданого використання механізму вільних економічних зон, який 

негативно позначається на вітчизняних інвесторах і виробниках, руйнуючи цим 

конкурентні засади розвитку економіки України. Аналогічний підхід треба  

застосовувати до інших пільг при обґрунтуванні інструментів податкового 

регулювання інновацій. 

Нині необхідне чітке формування стратегії державної політики в 

інноваційній сфері, враховуючи проблеми соціально-економічного розвитку 

України та низький рівень інвестиційної привабливості регіонів. Одним із 

дієвих способів впливу на інноваційну діяльність є національне податкове 

законодавство та податкові інструменти, що повинні дати змогу сформувати 

стратегію розвитку країни на інноваційних засадах. Тому важливим є чітке 

розуміння ролі податкових інструментів у реалізації цієї стратегії, що 

детальніше розглянуто у підрозділі 5.3. 

Досліджені вище інструменти податкового регулювання зазвичай дають 

позитивний ефект, однак, з іншого боку, податкове стимулювання має і негативну 

сторону, яка виявляється у порушенні принципів оподаткування, а саме 

нейтральності оподаткування та справедливості. Використання податкових пільг 

нерідко сприяє нерівномірному розподілу податкового тиску на платників 

податків, що своєю чергою, зумовлює зростання тіньового сектора економіки. 

Застосування податкових пільг як невід’ємного, з огляду на його 

потенціал, інструмента впливу, потребує наукового обгрунтування і виважених 

кроків держави, оскільки податкові пільги на сучасному етапі є вагомим 

інструментом стимулювання інноваційної діяльності в Україні. Окрім того, 

важливо створити певне конкурентне середовище для інноваційних 

підприємств з метою зацікавлення їх в отриманні податкових пільг, оскільки, 

надаючи пільги одним суб’єктам господарювання, що впроваджують інновації, 

держава може заохочувати інші до аналогічних кроків. Як наслідок, інші 

підприємства, які запропонують інноваційні проекти, що узгоджуються із 
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визначеними державою пріоритетами, повинні отримувати пільги, що 

зменшували б витрати підприємств на сплату податків і зборів.  

В Україні податкові пільги певною мірою можуть дати змогу виправити 

“прогалини” у державній фінансовій політиці. У такому випадку основними 

умовами надання пільг, на думку Ю. Іванова, повинні бути: визначення терміна 

пільги, наділення правом на податкові пільги не окремих платників, а усіх без 

винятку, якщо такі платники сприяють розвиткові пріоритетних галузей 

економіки, чітке визначення системи надання таких пільг і способів перевірки 

їх застосування, щорічна перевірка податкових пільг на предмет їх 

відповідності цілям, для досягнення котрих вони були введені, і орієнтація 

податкових пільг на кінцеві результати діяльності [134, с. 122]. 

Головними проблемами в застосуванні податкових інструментів, які 

погіршують умови для ведення інноваційної діяльності в Україні, є: 

1. Відсутність гарантій отримання державної допомоги та нерегулярне 

фінансування. 

2. Брак послідовності та стабільності у фінансовій політиці в частині  

податкового регулювання інноваційної діяльності.  

3. Обмеженість бюджетної підтримки інноваційної діяльності в умовах 

постійної нестачі коштів у Державному бюджеті, а також у місцевих бюджетах. 

4. Бюрократичні перешкоди. Для отримання державної допомоги, яка за 

своїми обсягами суттєво не впливає на економічний стан, суб’єктам 

господарювання необхідно пройти і профінансувати досить складні й тривалі за 

часом процедури експертизи, реєстрації, кваліфікування і конкурсного відбору 

інноваційного проекту, передбачені законодавством, що було розглянуто вище. 

Існуючий підхід до стимулювання інноваційної діяльності об’єктивно не 

сприяє реалізації наявного потенціалу в інноваційній сфері та системним 

економічним перетворенням. Тому в межах політики розвитку та 

стимулювання інноваційної активності в Україні необхідно, в тому числі з 

використанням механізмів фінансового регулювання, реалізувати такі завдання: 
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1) формування максимально сприятливого режиму адміністрування 

інноваційних проектів з мінімальними бюрократичними процедурами та 

спрощеною податковою звітністю;  

2) забезпечення публічності та прозорості інформації, яка стосується обсягів та 

отримувачів бюджетно-податкових пільг для ведення інноваційної діяльності; 

3) систематизація інформації про правові та економічні (в тім числі 

бюджетно-податкові) особливості реалізації інноваційних проектів у певному 

регіоні чи населеному пункті та її поширення серед наявних і потенційних 

інвесторів, що мають намір впроваджувати інновації на території України, 

через мережу відповідних інформаційно-консультативних органів у регіонах; 

4) спрямування кредитних ресурсів комерційних банків для кредитування 

інноваційних проектів з використанням таких інструментів як державні гарантії 

наданих кредитів, бюджетне кредитування й компенсація сплачуваних банкам 

відсотків державою тощо; 

5) активніше використання потенціалу інституційних інвесторів (головно це 

стосується недержавних пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування та 

страхових компаній); 

6) активізація податкового регулювання інноваційної діяльності шляхом 

розширення спектру податкових інструментів (звільнення від оподаткування 

прибутку суб’єктів господарювання, отриманого ними від реалізації інноваційних 

проектів за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та інноваційної 

діяльності, а також від спали мита при імпорті необхідного обладнання тощо); 

7) застосування інструментів регулювання з використання інституційного 

потенціалу новоствореного у 2016 році Офісу зі сприяння інвестиціям в Україні. 

Отже, в умовах обмежених можливостей фінансування інноваційних 

проектів із бюджету та використання інших інструментів бюджетного 

регулювання держава у перспективі повинна сформувати і застосовувати 

комплекс податкових інструментів. При цьому потрібно враховувати специфіку 

інструментів податкового регулювання, зокрема, те, що: 1) результат від їх 

застосування не завжди може бути позитивним зважаючи на порушення 
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окремих принципів оподаткування; 2) існує проблема ефективності їх 

використання з огляду на витратність та ймовірні зловживання; 3) потрібен 

часовий лаг, щоб визначити доцільність застосування цих інструментів та 

результативність. 

На наш погляд, сучасний стан функціонування національного господарства 

характеризується існуванням лише окремих елементів інноваційно орієнтованої 

економіки. Попри це економічний розвиток на інноваційній основі повинен 

залишатися ключовим пріоритетом у процесі формування й реалізації державної 

фінансової політики в Україні. Незважаючи на перманентні спроби реформування 

вітчизняної податкової системи відчутних успіхів у стимулюванні інноваційної 

діяльності досягти не вдалося, фактичне підтвердження чого наведено вище.               

В Україні практики дієвого використання податкових інструментів регулювання  

інноваційної діяльності фактично не спостерігалося, за винятком чи не єдиного 

відносно ефективного, яким були вільні економічні зони, а також передбачених 

пільг для суб’єктів інноваційної інфраструктури. 

Для України залишається актуальним питанням використання досвіду 

іноземних держав, однак передумовою цього повинен бути аналіз можливостей 

його адаптації. Успішна реалізація інноваційної стратегії розвитку національного 

господарства залежить від діючої системи оподаткування, відтак доцільне та 

обґрунтоване застосування податкових інструментів сприятиме інноваційній 

діяльності та розширюватиме її межі, гарантуючи цим сталість економічного 

розвитку України.  

Враховуючи усе зазначене, вважаємо, що для України стратегічно 

важливим є передбачене чинним законодавством, хоча й повною мірою не 

імплементоване на практиці, поєднання бюджетних і податкових інструментів 

фінансового регулювання інноваційної діяльності. У державі головно зроблено 

акцент на бюджетних інструментах стимулювання інноваційної діяльності, 

однак, зважаючи на обмеженість бюджетних коштів, така підтримка є 

незначною. Для подальшого розвитку національної економіки повинні 

поєднуватися найбільш ефективні інструменти бюджетно-податкового 
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регулювання та стимулювання інноваційної діяльності. Саме вдале комплексне 

застосування інструментів фінансового впливу може сприяти одержанню 

синергетичного ефекту й повинно створити передумови для модернізації 

економіки та мінімізувати можливі втрати у випадку реалізації 

євроінтергаційних перспектив України. 

Водночас утвердження інноваційної моделі продовжує залишатися 

системним чинником зміцнення конкурентоспроможності національної 

економіки, її динамічного зростання та підвищення рівня інноваційної безпеки 

країни загалом. У цих умовах потребують подальшого наукового обґрунтування 

механізми підвищення ефективності застосування інструментів податкового 

регулювання інноваційної діяльності в Україні. 

 

4.3. Моделювання результативності фінансового регулювання 

інноваційної активності у національній економіці 

 

 Обгрунтування дієвої стратегії фінансового регулювання інноваційних 

процесів в Україні передбачає необхідність оцінювання результативності 

застосування тих чи інших інструментів у вітчизняній практиці з урахуванням у 

тому числі й регіональних аспектів стимулювання інноваційної активності. 

При цьому потрібно зважати на те, що в умовах національної економіки 

по суті відносно активно використовують тільки інструменти бюджетного 

регулювання, а більшість податкових лише “прописані” у нормативно-правових 

актах й ефективність їх застосування незначна. Водночас ключовий інструмент 

– це бюджетні інвестиції в частині фінансування із державного та місцевих 

бюджетів інноваційної та науково-технічної діяльності в Україні. 

Зауважимо, що дослідження бюджетного фінансування інноваційної 

діяльності промислових підприємств України потребує адекватного й 

достовірного інструментарію аналізу та прогнозування динаміки, зокрема  

макроекономічних показників сфери інновацій. Одним із таких інструментів 

можна вважати економіко-математичні методи та моделі, зокрема 
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економетричні моделі. Застосування економетричних методів та моделей дає 

змогу якісно та кількісно проводити аналіз різних економічних процесів та 

об’єктів, забезпечує можливість підтверджувати або відкидати теоретичні 

моделі у різних сферах економіки, прогнозувати і регулювати складні 

економічні процеси [125, с. 9]. В економічних дослідженнях досить часто 

використовують саме економетричні моделі, що зумовлено природою, зокрема, 

макроекономічних показників, тобто стохастичним їх характером.  

Під час побудови економетричних моделей часто виникає потреба 

формування достатнього обсягу вибірки спостережень над досліджуваними 

об’єктами, що в умовах економіки України є проблематичним. Це пов’язано з 

тим, що вітчизняна економічна система недостатньо структурована та 

перебуває під впливом різних зовнішніх чинників. Відповідно 

макроекономічним показникам України властива швидка зміна напряму та 

специфіки їхньої динаміки, особливо чітко це проявляється під час глобальних 

кризових явищ. Також варто відзначити суттєву зміну розвитку економічних 

процесів у 2014-2015 роках, яка зумовлена військовими діями на сході країни та 

анексією Криму. Тому прогнози, побудовані в умовах зміни динаміки 

макроекономічних показників, можуть виявитися недостатньо адекватними для 

конкретної вибірки. Проте методика дослідження динаміки фінансового 

забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств України на 

основі економетричного моделювання, без сумніву, актуальна з погляду 

практичного використання. 

Застосування економетричних моделей у процесі аналізу державної 

підтримки інноваційної діяльності промислових підприємств також потребує 

значних обсягів статистичної інформації про сферу інновацій та її бюджетне 

фінансування. В умовах економіки України не достатньо повно збирають та 

аналізують відповідні статистичні дані, окрім того, змінюються методики їх 

відображення, що ускладнює процес оцінювання результативності 

використання інструментів фінансового регулювання. 
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Метою побудови економетричних моделей є дослідження впливу 

бюджетного фінансування інноваційної діяльності підприємств, як інструмента 

регулювання, джерел фінансування та виконання наукових та науково-

технічних робіт на показники інноваційної діяльності підприємств. 

Без сумніву, обсяги виконаних наукових та науково-технічних робіт, 

зокрема фундаментальних і прикладних досліджень, впливають на інноваційну 

активність підприємств України, зокрема тих, які впроваджували інновації. 

Наукові та науково-технічні роботи здебільшого фінансують за рахунок 

бюджетних коштів, оскільки це роботи, які виконують власними силами 

наукових організацій, що перебувають у державній власності, це 

підтверджують і наведені вище статистичні дані [205]. 

Статистичною базою дослідження є відповідні дані Державної служби 

статистики України за період з 2005 по 2015 роки (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Показники сфери інновацій в Україні 

Роки 
Кількість підприємств в Україні, що 

впроваджували інновації, од. 

Обсяг виконаних наукових та науково-

технічних робіт, млн грн, 

в частині: 

фундаментальні 

дослідження 

прикладні 

дослідження 

2005 810 902,1 708,9 

2006 999 1 141 841,5 

2007 1 186 1 504 1 132,6 

2008 1 160 1 927,4 1 545,7 

2009 1 180 1 916,6 1 412 

2010 1 217 2 188,4 1 617,1 

2011 1 327 2 205,8 1 866,7 

2012 1 371 2 621,9 2 057,7 

2013 1 312 2 695,5 2 087,8 

2014 1 208 2 475,2 1 910,2 

2015 713 2 465,6 2 271,3 

Джерело: узагальнено автором на основі: [234] 

 

Важливим є той аспект, що тенденційно близько 90 % виконаних 

фундаментальних досліджень в Україні фінансується за рахунок коштів 
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державного і місцевих бюджетів, щодо прикладних досліджень – ця частка 

становить близько 60 % фінансування, про що детальніше зазначалося вище. 

Тобто роль бюджетних інструментів у стимулюванні виконання наукових та 

науково-технічних робіт є суттєвою, відповідно необхідно з’ясувати 

результативність використання цих інструментів, яка, зокрема, пов’язана із 

динамікою кількості підприємств в Україні, які впроваджували інновації. 

Для оцінювання невідомих параметрів економетричних моделей 

здебільшого використовують метод найменших квадратів або ж його 

модифікації [125; 185; 216]. В економічних дослідженнях переважно 

застосовують лінійні моделі, що пов’язано з розробленим математичним 

інструментарієм оцінювання таких моделей та належною економетричною 

інтерпретацією їхніх параметрів. У загальному вигляді багатофакторну 

економетричну модель можна записати так: 

                           ikikiii xxxy   ...22110 ,  ni ,1 ,                               (4.1) 

де iy
 – результуюча (ендогенна) змінна; kiii xxx ,..., 21  – множина факторних ознак; 

k – кількість факторних ознак; n – обсяг вибіркової сукупності; i  – випадкова 

величина, яка характеризує вплив випадкових (не залучених у модель) 

чинників. 

Ідея методу найменших квадратів [125; 185; 216] полягає в знаходженні 

таких параметрів моделі, щоб вона якомога точніше наближалася до 

емпіричних значень змінних, тобто: 
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ii yyQ ,                                              (4.2) 
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n
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kkik xbxbxbbybbbbQ ,               (4.3) 

де iy~
 – теоретичне (нормативне) значення результуючої змінної. 

Оцінювання невідомих параметрів економетричної моделі проведено в 

економетричному пакеті Eviews 9.5 [230] (рис. 4.4). Вибіркова кореляційно-
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регресійна модель впливу обсягів виконаних наукових та науково-технічних 

робіт на кількість підприємств, які впроваджували інновації, має вигляд:  

                                           
PNY 2333,00583,07519,708 

,                            (4.4) 

де Y  – кількість підприємств України, що впроваджували інновації; N  – обсяг 

виконаних фундаментальних досліджень; P  – обсяг виконаних прикладних 

досліджень. 

 

Рис. 4.4. Результати оцінювання параметрів моделі за допомогою Eviews 

Джерело: побудовано автором 

Побудована кореляційно-регресійна модель залежності кількості 

підприємств, які впроваджували інновації, від обсягів виконаних наукових та 

науково-технічних робіт (зокрема профінансованих із бюджетів різних рівнів у 

процесі використання інструментів фінансового регулювання інноваційних 

процесів) є адекватною з довірчою ймовірністю р = 0,95, оскільки емпіричне 

значення критерію Фішера (
emF  = 15,690) значно перевищує критичне значення 

(
krF 05,0  = 4,737). Також про адекватність побудованої моделі свідчить обчислене 

відношення детермінації (R
2
 = 0,8176), тобто 81,76 % варіації кількості 
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підприємств України, що впроваджували інновації, пояснюються побудованою 

моделлю (факторними ознаками – обсягами виконаних фундаментальних і 

прикладних досліджень). Тестування за допомогою критерію Дарбіна-Уотсона 

свідчить про відсутність автокореляції, оскільки емпіричне значення d = 1,461 

потрапляє в зону відсутності автокореляції, тобто )4,[ uu ddd  , за рівня 

значущості α = 0,01 та критичних значень dl = 0,466; du = 1,333.  

На основі дослідженої економетричної моделі можна зробити такі 

висновки: 

1) зі зростанням обсягів виконання фундаментальних досліджень 

зростала кількість підприємств, які впроваджували інновації, зокрема 

збільшення обсягів виконаних фундаментальних досліджень на 1 млн грн 

спричинить зростання кількості інноваційно активних підприємств у 

середньому на 0,0583 одиниці, тобто для появи одного інноваційно активного 

підприємства потрібне збільшення обсягів виконання фундаментальних 

досліджень у середньому на 20 млн грн; 

2) зростання обсягів виконання прикладних досліджень спричинить 

зростання кількості підприємств, які впроваджували інновації, зокрема 

збільшення обсягів виконаних прикладних досліджень на 1 млн грн зумовить 

зростання кількості інноваційно активних підприємств у середньому на 

0,2333 одиниці, тобто для появи одного інноваційно активного підприємства 

потрібне збільшення обсягів виконання прикладних досліджень у середньому 

на 5 млн грн. 

Такі результати моделювання сфери інновацій можна пояснити тим, що 

конкретні прикладні дослідження значно частіше використовують на 

підприємствах (на що вказує більше абсолютне значення коефіцієнта регресії 

біля цієї змінної) та вони швидше дають економічний ефект від впровадження, 

водночас виконання фундаментальних досліджень не забезпечує швидкого 

економічного ефекту в короткостроковому періоді, проте в довгостроковій 

перспективі результати таких досліджень матимуть визначальне значення. Це 

необхідно враховувати у процесі застосування інструментів фінансового 
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регулювання інноваційних процесів, адже фундаментальні та прикладні 

дослідження власне і є основою забезпечення інтенсифікації останніх в Україні. 

Моделювання показників результативності фінансового, зокрема 

бюджетного регулювання сфери інновацій в Україні, на наш погляд, 

обов’язково повинно передбачати перевірку гіпотези про вплив джерел 

фінансування інноваційної діяльності на інноваційно активні підприємства 

України, зокрема в частині безпосереднього використання бюджетних 

інструментів. На основі статистичних даних за 2006-2015 роки (табл. 4.4) було 

побудовано двофакторну економетричну модель залежності кількості 

підприємств України, що впроваджували інновації від обсягу фінансування 

інноваційної діяльності за рахунок державного та місцевих бюджетів. 

Таблиця 4.4 

Показники сфери інновацій в Україні: фінансування інноваційної діяльності 

Роки 
Кількість підприємств в Україні, що 

впроваджували інновації, од. 

Обсяг фінансування інноваційної 

діяльності, млн грн, 

зокрема з: 

державного 

бюджету 

місцевих 

бюджету 

2006 999 114,30 14,00 

2007 1 186 144,80 7,30 

2008 1 160 337,00 15,80 

2009 1 180 127,00 7,40 

2010 1 217 87,00 5,70 

2011 1 327 149,20 12,30 

2012 1 371 224,30 17,60 

2013 1 312 24,70 157,70 

2014 1 208 344,10 5,70 

2015 713 581,70 8,10 

Джерело: узагальнено автором на основі: [234] 

 

Вибіркова кореляційно-регресійна модель залежності кількості 

підприємств України, що впроваджували інновації, від коштів державного та 

місцевих бюджетів, як джерел фінансування інноваційної діяльності, має 

вигляд (рис. 4.5):  

                                        
MSY 0820,07645,03914,1328 

,                            (4.5) 
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де  Y  – кількість підприємств України, що впроваджували інновації; S – обсяг 

фінансування інноваційної діяльності з державного бюджету; M – обсяг 

фінансування інноваційної діяльності з місцевих бюджетів. 

 

Рис. 4.5. Результати оцінювання параметрів моделі за допомогою Eviews 

Джерело: побудовано автором 

 

Побудована кореляційно-регресійна модель залежності кількості 

підприємств, які впроваджували інновації, від обсягів фінансування 

інноваційної діяльності за рахунок державного та місцевих бюджетів є 

достатньо адекватною, про що свідчить відношення детермінації (R
2
 = 0,4500), 

тобто 45,00 % варіації кількості підприємств України, що впроваджували 

інновації, пояснюється побудованою моделлю (факторними ознаками – 

обсягами фінансування з державного та місцевих бюджетів відповідно). Між 

досліджуваними змінними є доволі тісна кореляційна залежність, оскільки 

коефіцієнт множинної кореляції дорівнює R = 0,6708. Тестування за допомогою 

критерію Дарбіна-Уотсона свідчить про відсутність автокореляції, оскільки 

емпіричне значення d = 1,582 потрапляє в зону відсутності автокореляції, 
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тобто )4,[ uu ddd  , за рівня значущості α = 0,01 та критичних значень 

dl = 0,466; du = 1,333.  

На основі побудованої економетричної моделі залежності кількості 

підприємств, які впроваджували інновації, від обсягів фінансування 

інноваційної діяльності за рахунок державного та місцевих бюджетів можна 

зробити такі висновки: 

1) зі зростанням обсягу фінансування інноваційної діяльності за кошти з 

державного бюджету кількість інноваційно активних підприємств знижується, 

зокрема збільшення обсягу фінансування за рахунок державного бюджету на              

1 млн грн спричинить зменшення кількості інноваційно активних підприємств у 

середньому на 0,7645 одиниці; 

2) зростання обсягу фінансування інноваційної діяльності з коштів 

місцевих бюджетів спричинить зростання кількості інноваційно активних 

підприємств, зокрема збільшення обсягу фінансування за рахунок місцевих 

бюджетів на 1 млн грн зумовить зростання кількості інноваційно активних 

підприємств у середньому на 0,0820 одиниці. 

Такі результати моделювання можна пояснити зокрема тим, що коштом 

державного бюджету здебільшого фінансують масштабні інфраструктурні 

проекти, тоді як фінансування місцевих бюджетів здебільшого спрямовано на 

розвиток малих та середніх підприємств. Водночас, імовірно існує зв’язок із 

виділенням коштів з державного бюджету з певними зловживаннями, а відтак, 

наявність чинників недовіри. Також місцеві бюджети є більш наближеними до 

потенційних підприємств-інноваторів, органи місцевого самоврядування 

усвідомлюють необхідність у реалізації тих чи інших інноваційних проектів, тож, 

наявний і зворотній зв’язок, коли підприємства готові впроваджувати інновації у 

відповідь на використання інструментів бюджетного регулювання та підтримки.  

Отже, застосування економетричних методів та моделей дає змогу 

дослідити вплив окремих чинників (обсягів виконаних фундаментальних та прик-

ладних досліджень, обсягів фінансування інноваційної діяльності за рахунок дер-

жавного та місцевих бюджетів) на кількість інноваційно активних підприємств. 
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Побудовані кореляційно-регресійні моделі доцільно використовувати для 

прогнозування динаміки макроекономічних показників сфери інновацій 

України за умови незмінності тенденцій розвитку економічних процесів, 

зокрема в частині моделювання показників результативності фінансового 

регулювання.  

Одержані результати моделювання дають змогу вносити корективи в 

економічну політику, а також формувати адекватну стратегію фінансового 

регулювання інноваційної діяльності, застосовуючи дієві інструменти 

регулювання у контексті: 

– врахування факту, що використання коштів місцевих бюджетів для 

фінансування інноваційної діяльності є ефективнішим інструментом 

фінансового регулювання, ніж аналогічне цільове спрямування ресурсів 

державного бюджету, що загалом віповідає активній політиці децентралізації й 

реалізації заходів щодо забезпечення зростання значення місцевих бюджетів в 

фінансовій системі України упродовж 2015-2016 років; 

– особливого значення прикладних досліджень порівняно із 

фундаментальними, а відтак і необхідності застосування інструментів 

бюджетного фінансування їх проведення з кінцевою метою досягнення високих 

показників інноваційної активності суб’єктів господарювання в Україні. 

Водночас окремий важливий аспект результативності фінансового 

регулювання – це досягнення рівномірності та збалансованості в економічному 

розвитку регіонів України на інноваційних засадах з урахуванням специфіки 

окремих областей, їхніх конкурентних переваг та інших, обумовлених як 

історичною, так і поточною економічною ситуацією в державі, особливостей. 

Тому вибір ефективних інструментів, зокрема перспектив застосування 

податкового регулювання, в частині надання різних податкових пільг шляхом 

стимулювання розвитку на території певних регіонів вільних економічних зон, 

технопарків, індустріальних парків тощо, потребує попереднього економіко-

математичного аналізу стану та динаміки показників інноваційної діяльності. 
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Для дослідження територіальної диференціації розвитку інноваційної 

діяльності підприємств України, вважаємо, доцільно застосовувати методику 

економіко-математичного моделювання, зокрема кластерний аналіз [200]. 

Процес розбиття сукупності об’єктів, які описані заданими характеристиками, 

на окремі кластери (групи) близьких між собою об’єктів проводять різними 

способами. Залежно від мети класифікації на практиці застосовують дві основні 

групи методів кластерного аналізу: 1) ієрархічні, за допомогою яких об’єкти 

поступово об’єднують у кластери на основі найменшої віддалі між ними або 

групами об’єктів; 2) ітеративні – усю сукупність об’єктів розбивають на певну 

кількість кластерів, до яких належать однотипні об’єкти [114, с. 43; 125, с. 198].  

Під час проведення кластеризації регіонів України за рівнем розвитку 

інноваційної діяльності було виділено такі макроекономічні показники, які 

поділені на дві групи: 

1) показники, що характеризують потенціал інноваційної діяльності 

підприємств в регіоні: 

– кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації, од.; 

– кількість промислових підприємств, що впроваджували організаційні 

інновації, од.; 

– кількість промислових підприємств, що впроваджували маркетингові 

інновації, од.; 

– кількість упроваджених нових технологічних процесів на промислових 

підприємствах, од.; 

– кількість освоєних виробництв інноваційних видів продукції на 

промислових підприємствах, найменувань; 

– кількість організацій, які виконували наукові та науково-технічні роботи, од.; 

2) показники результативності інноваційної діяльності підприємств України: 

– кількість промислових підприємств, що реалізували інноваційну    

продукцію, од.; 

– кількість підприємств, що реалізували інноваційну продукцію за межі 

України, од. 
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Кластерний аналіз територіальної диференціації розвитку інноваційної 

діяльності підприємств проведено на основі статистичних даних Державної служби 

статистики України [234] (табл. 4.5). Побудова кластерів областей України за 

рівнем розвитку інноваційної діяльності за 2012-2015 роки проведено на основі 

розглянутих показників. У зв’язку з відсутністю статистичних даних про кількість 

промислових підприємств, що впроваджували організаційні та маркетингові 

інновації, за 2015 рік кластеризація проводилася без урахування цих чинників. 

Таблиця 4.5 

Макроекономічні показники розвитку інноваційної діяльності                     

підприємств України за 2015 рік, в розрізі регіонів 

№ 

з/п 

Область Кількість 

промислових 
підприємств, 

що 

впроваджувал
и інновації, 

од. 

Упровадження 

нових 
технологічних 

процесів на 

промислових 
підприємствах, од. 

Освоєння 

виробництва 
інноваційних 

видів 

продукції на 
промислових 

підприємствах, 

найменувань 

Кількість 

підприємств,  
що реалізували 

інноваційну 

продукцію за 
межі України, од. 

Організації, 

які 
виконували 

наукові та 

науково-
технічні 

роботи, од. 

Кількість 

промислових 
підприємств, 

що 

реалізували 
інноваційну 

продукцію, од. 

1 Вінницька 25 26 69 7 19 20 

2 Волинська 12 13 8 2 10 7 

3 Дніпропетровська 63 77 150 15 58 34 

4 Донецька 28 20 153 5 20 12 

5 Житомирська 28 20 13 7 9 21 

6 Закарпатська 14 7 9 7 10 8 

7 Запорізька 49 114 397 19 26 42 

8 Івано-Франківська 27 50 117 3 18 14 

9 Київська 44 39 97 9 26 30 

10 Кіровоградська 25 19 51 5 15 21 

11 Луганська 9 21 14 1 17 5 

12 Львівська 64 49 251 17 68 44 

13 Миколаївська 29 13 28 3 25 18 

14 Одеська 36 26 58 7 49 22 

15 Полтавська 30 34 96 12 20 24 

16 Рівненська 13 9 7 3 12 9 

17 Сумська 23 185 177 11 15 21 

18 Тернопільська 16 32 580 3 11 14 

19 Харківська 117 212 208 28 166 66 

20 Херсонська 19 25 41 8 16 15 

21 Хмельницька 18 9 24 5 8 16 

22 Черкаська 25 15 50 8 20 22 

23 Чернівецька 9 15 31 2 20 8 

24 Чернігівська 15 35 56 4 15 13 

25 м. Київ 86 152 451 22 305 64 

Примітка. Інформація про АР Крим та м. Севастополь відсутня у зв’язку із 

тимчасовою окупацією цих регіонів України. 

Джерело: узагальнено автором на основі: [234] 
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Під час побудови кластерів розвитку інноваційної діяльності областей 

України було спочатку застосовано ієрархічну процедуру кластеризації за 

основі стратегії одиничного зв’язку (найближчого сусіда) (single linkage (nearest 

neighbor)) [192; 323]. Така стратегія передбачає, що віддаль між кластером q та 

об’єктом s обчислюють як віддаль до найближчого об’єкта з цього кластера: 

                                      ρqs= min (ρis, ρks) = ρis,                                            (4.6) 

де s – індекс об’єкта вибірки, який не входить у кластер з номером q; і – індекс 

об’єкта кластера q, віддаль між яким і об’єктом s є найменшою; k – індекс об’єкта 

кластера q, віддаль між яким і об’єктом s є найбільшою; ρ – віддаль між об’єктами. 

Для обчислення віддалі ρks між кластером q та певним об’єктом s 

використано евклідову міру, яку обчислюють за формулою:  

                                                    

 



n

j

sjkjks xx
1

2
 ,                                          (4.7) 

де xkj та xsj, nj ,1 – значення j-го макроекономічного показника, за допомогою 

якого оцінюють потенціал та результативність інноваційної діяльності 

підприємств окремих областей України; n – кількість показників, за якими 

здійснюють кластеризацію.  

Зауважимо, що кластеризацію областей України проводимо за рівнем 

розвитку інноваційної діяльності підприємств на основі вихідних, а не 

стандартизованих даних макроекономічних показників. Проте такий підхід має 

як свої переваги, так і недоліки [353], зокрема, на нашу думку, використання 

стандартизованих значень макроекономічних показників значно ускладнює 

економічну інтерпретацію результатів кластеризації.  

Застосування ієрархічних методів кластеризації доцільне у випадку, коли 

кількість кластерів, на які розбивають множину об’єктів, є невідомою. Серед 

переваг ієрархічної процедури кластеризації варто відзначити наочність та 

можливість отримання детального уявлення про структуру даних на основі 

побудованої дендрограми (від грец. dendron – дерево) [192; 200], тобто 

деревоподібних діаграм, у яких на одній осі зазначено номери об’єктів, а на 

іншій – віддалі між цими об’єктами (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Дендрограма кластеризації областей України за рівнем інноваційного 

розвитку підприємств 

               Джерело: побудовано автором 

 

Аналіз побудованої дендрограми показав, що місто Київ (порядковий 

номер 25) за рівнем розвитку інноваційної діяльності значно віддалений від 

усіх інших областей України. Це передусім пов’язано із особливостями             

обліку діяльності підприємств, зокрема проблемами невідповідності юридичної 

адреси підприємств та фактичного місця розташування виробничих 

потужностей.  

Також варто відзначити, що дійсно за розміром інноваційного потенціалу 

Київ суттєво перевищує інші області з певних об’єктивних причин, наприклад, 

тут зосереджено чималий науковий потенціал, значні фінансові та трудові 

ресурси, що склалось історично. 
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З метою детальнішого аналізу регіональної диференціації розвитку 

інноваційного потенціалу областей України застосовано ітеративну процедуру 

кластерного аналізу на основі алгоритму k-середніх (k-means) [192; 200; 323]. 

Ідея цього методу полягає у тому, що для фіксованої кількості кластерів (k) 

об’єкти дослідження (спостереження) відносять до кластерів так, що середні 

значення характеристик кластерів максимально можливо відрізняються один 

від одного. Особливістю такого підходу є наперед відома (задана) інформація 

про кількість кластерів, на які поділяють досліджувану сукупність                      

областей України. 

Провівши класифікацію областей України за рівнем розвитку 

інноваційної діяльності підприємств за допомогою методу k-середніх з 

використанням евклідової міри віддалі між об’єктами, отримано такий розподіл 

належності областей до 3 кластерів на основі розвитку потенціалу інноваційної 

діяльності підприємств та результативності інноваційної діяльності 

підприємств (табл. 4.6, 4.7, 4.8). 

Таблиця 4.6 

Класифікація областей України за рівнем потенціалу інноваційної діяльності 

підприємств за 2015 рік 

Кластер 1 2 3 

Характеристика  Високий потенціал    Середній потенціал  Низький потенціал  

Перелік членів 

кластера  

Запорізька, 

Харківська, 

м. Київ 

 

Дніпропетровська, 

Львівська, 

Сумська, 

Херсонська, 

Чернігівська 

Вінницька, Волинська, 

Донецька, Житомирська, 

Закарпатська, Івано-           

Франківська, Київська, 

Кіровоградська, Луганська, 

Миколаївська, Одеська, 

Полтавська, Рівненська, 

Тернопільська, Хмельниць-

ка, Черкаська, Чернівецька 

 

Примітка. Інформація про АР Крим та м. Севастополь відсутня у зв’язку із 

тимчасовою окупацією цих регіонів України. 

            Джерело: побудовано автором 
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Таблиця 4.7 

Класифікація областей України за рівнем результативності інноваційної 

діяльності підприємств за 2015 рік 

Кластер 1 2 3 

Характеристика  Висока 

результативність  

Середня  

результативність  

Низька результативність  

Перелік членів 

кластера  

Запорізька, 

Львівська, 

Харківська, 

м. Київ 

 

Вінницька,   

Дніпропетровська, 

Житомирська, 

Київська, Кірово-

градська, Одеська, 

Полтавська, 

Сумська,Черкаська 

Волинська, Донецька, 

Закарпатська, Івано-Фран-  

ківська, Луганська, 

Миколаївська, Рівненська, 

Тернопільська, Херсон-

ська,Хмельницька, Черні-

вецька, Чернігівська 

Примітка. Інформація про АР Крим та м. Севастополь відсутня у зв’язку із 

тимчасовою окупацією цих регіонів України. 

             Джерело: побудовано автором 

 

Особливої уваги заслуговує порівняння належності окремих областей 

України до кластерів розвитку інноваційної діяльності за кожною групою 

показників. Позначимо через Pjt – значення індексу кластера (k), до якого 

належить j-та область у момент часу t за рівнем розвитку потенціалу 

інноваційної діяльності підприємств. Аналогічно Rjt – значення індексу 

кластера (k), до якого належить j-та область у момент часу t за рівнем 

результативності інноваційної діяльності підприємств. 

Через Ejt – позначимо різницю показників Pjt та Rjt (належності до певного 

кластера), її можна охарактеризувати як оцінку ефективності використання 

потенціалу інноваційної діяльності підприємств в окремій області (табл. 4.8). 

Аналіз належності областей до кластерів за групами показників 

потенціалу та результативності інноваційної діяльності підприємств (табл. 4.8) 

показав, що в областях, яким відповідає від’ємне значення показника Еjt має 

місце недостатня ефективність використання потенціалу інноваційної 

діяльності (наприклад, Вінницька, Київська, Одеська, Черкаська у 2013-2014 

роках, Тернопільської – у 2015 році), тобто ці регіони володіють потенціалом, 

який не використовують повною мірою. 
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Таблиця 4.8 

Оцінка ефективності використання потенціалу інноваційної діяльності 

підприємств у регіонах України за 2012-2015 роки 

Область 

Потенціал інноваційної 

діяльності підприємств 

області, Pjt 

Результативність 

інноваційної діяльності 

підприємств області, Rjt 

Різниця належності до 

кластерів між групами, 

Ejt 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

Вінницька 3 2 2 3 3 3 3 2 0 -1 -1 1 

Волинська 3 2 3 3 3 2 3 3 0 0 0 0 

Дніпропетровськ

а 
3 3 2 2 3 3 2 2 0 0 0 0 

Донецька 3 3 3 3 3 1 3 3 0 2 0 0 

Житомирська 3 2 3 3 3 3 3 2 0 -1 0 1 

Закарпатська 3 2 3 3 3 2 3 3 0 0 0 0 

Запорізька 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 

Івано-

Франківська 
3 3 1 3 3 1 3 3 0 2 -2 0 

Київська 3 2 2 3 3 3 3 2 0 -1 -1 1 

Кіровоградська 3 2 2 3 3 2 3 2 0 0 -1 1 

Луганська 3 2 3 3 3 2 3 3 0 0 0 0 

Львівська 3 3 1 2 3 1 2 1 0 2 -1 1 

Миколаївська 3 3 2 3 3 3 3 3 0 0 -1 0 

Одеська 3 2 2 3 3 3 3 2 0 -1 -1 1 

Полтавська 3 2 3 3 3 2 3 2 0 0 0 1 

Рівненська 3 2 3 3 3 2 3 3 0 0 0 0 

Сумська 2 3 2 2 2 2 2 2 0 1 0 0 

Тернопільська 3 2 3 1 3 2 3 3 0 0 0 -2 

Харківська 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 

Херсонська 3 3 3 3 3 2 2 3 0 1 1 0 

Хмельницька 3 2 3 3 3 3 3 3 0 -1 0 0 

Черкаська 3 2 2 3 3 3 3 2 0 -1 -1 1 

Чернівецька 3 2 3 3 3 2 3 3 0 0 0 0 

Чернігівська 3 2 3 3 3 2 2 3 0 0 1 0 

м. Київ 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 

Примітка. Інформація про АР Крим та м. Севастополь відсутня у зв’язку із 

тимчасовою окупацією цих регіонів України. 

Джерело: побудовано автором 

Додатне значення зазначеної різниці належності областей до кластерів 

засвідчує вищу за середню по Україні ефективність використання інновацій. 

Наприклад, для Херсонської області у 2013 та 2014 роках додатне значення 

показника Еjt свідчить про достатньо високу активність інноваційної діяльності 

підприємств при належності цих областей до числа регіонів з порівняно 

невисоким потенціалом. 
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Аналогічно різниці показників 

                               ΔРjt = - (Pjt - Pj,t-1), nj ,1 , Tt ,2 ;                            (4.8) 

                               ΔRjt = - (Rjt - Rj,t-1), nj ,1 , Tt ,2 ;                            (4.9) 

можна охарактеризувати як динаміку провадження та рівня використання 

потенціалу інноваційної діяльності підприємств окремої області порівняно з ін-

шими областями (на їхньому фоні) (табл. 4.9). Знак «-» у формулах (4.8) та (4.9) 

введено через те, що кластер з меншим порядковим номером характеризується 

вищим рівнем потенціалу або результативності інноваційної діяльності. 

Таблиця 4.9 

Динаміка показників потенціалу та результативності інноваційної  

діяльності підприємств в регіонах України за 2012-2015 роки 

№ 

з/п 
Область 

Динаміка належності 

областей до кластерів за 

потенціалом інноваційної 

діяльності, ΔРjt 

Динаміка належності 

областей до кластерів за 

результативністю 

інноваційної діяльності, ΔRjt 

2013/2012 2014/2013 2015/2014 2013/2012 2014/2013 2015/2014 

1 Вінницька 1 0 -1 0 0 1 

2 Волинська 1 -1 0 1 -1 0 

3 Дніпропетровська 0 1 0 0 1 0 

4 Донецька 0 0 0 2 -2 0 

5 Житомирська 1 -1 0 0 0 1 

6 Закарпатська 1 -1 0 1 -1 0 

7 Запорізька 1 0 0 1 0 0 

8 Івано-Франківська 0 2 -2 2 -2 0 

9 Київська 1 0 -1 0 0 1 

10 Кіровоградська 1 0 -1 1 -1 1 

11 Луганська 1 -1 0 1 -1 0 

12 Львівська 0 2 -1 2 -1 1 

13 Миколаївська 0 1 -1 0 0 0 

14 Одеська 1 0 -1 0 0 1 

15 Полтавська 1 -1 0 1 -1 1 

16 Рівненська 1 -1 0 1 -1 0 

17 Сумська -1 1 0 0 0 0 

18 Тернопільська 1 -1 2 1 -1 0 

19 Харківська 0 0 -1 0 0 0 

20 Херсонська 0 0 0 1 0 -1 

21 Хмельницька 1 -1 0 0 0 0 

22 Черкаська 1 0 -1 0 0 1 

23 Чернівецька 1 -1 0 1 -1 0 

24 Чернігівська 1 -1 0 1 0 -1 

25 м. Київ 1 0 0 1 0 0 

Джерело: побудовано автором 
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Від’ємні значення показників ΔРjt та ΔRjt свідчать, що має місце  негативна 

динаміка стосовно потенціалу та результативності інноваційної діяльності 

підприємств певного регіону, а тому виникає потреба детального аналізу причин 

такого зниження. Наприклад, для Херсонської області у 2015 році було характерне 

зниження результативності інноваційної діяльності підприємств, оскільки 

ΔR20,2015=-1. Таке зниження результативності інноваційної діяльності підприємств 

Херсонської області зумовлене передусім зниженням кількості промислових 

підприємств, що реалізували інноваційну продукцію, з 22 одиниць у 2014 році             

до 15 – у 2015 році. Додатні значення показників динаміки потенціалу та 

результативності інноваційної діяльності підприємств окремих областей України 

свідчать про значний прогрес у рівні використання потенціалу чи 

результативності інноваційної діяльності підприємств області. Наприклад, у                 

2015 році позитивну динаміку результативності інноваційної діяльності мали 

Вінницька, Житомирська й інші області. 

Отже, застосування ієрархічної та ітеративної процедур кластерного 

аналізу щодо класифікації областей України за рівнем розвитку інноваційної 

діяльності підприємств дало можливість провести аналіз територіальної 

диференціації розвитку інноваційної діяльності підприємств, оцінити 

ефективність використання потенціалу та результативність інноваційної 

діяльності підприємств області. Вивчення динаміки належності регіонів до 

кластерів за потенціалом чи результативністю інноваційної діяльності дало 

змогу виділити області, які потребують особливої уваги та стимулювання 

інноваційної діяльності, а також регіони з вищою за середню по Україні 

ефективністю інноваційної діяльності. Для цього запропоновано 

використовувати характеристики порівняння належності окремих областей 

України до кластерів розвитку інноваційної діяльності за кожною групою 

показників (потенціалом та результативністю), а також показники динаміки 

інноваційної діяльності та рівня використання інноваційного потенціалу 

підприємствами окремої області порівняно з іншими регіонами. 
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Водночас за результатами проведеного аналізу під час формування 

стратегії фінансового регулювання інноваційної діяльності повинні 

передбачатися конкретні тактичні кроки щодо використання інструментів, 

зокрема податкового регулювання, в тих чи інших регіонах держави. 

Врахування регіональної специфіки у процесі застосування інструментів 

фінансового регулювання в областях України має сприяти подальшому 

розвитку інноваційного потенціалу передових регіонів і підвищенню 

ефективності його реалізації, а також використанню  конкурентних переваг 

інших регіонів та вирівнюванню у такий спосіб динаміки інноваційної 

активності в межах національної економіки. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Обгрунтовано, що в основі критерію ефективності фінансового 

регулювання покладені його принципи та функції. Критеріями такої 

ефективності є досягнення цілей фінансового регулювання та очікуваних 

соціально-економічних результатів, а ключовим результатом при цьому є 

динаміка інноваційної діяльності в країні в розрізі різних її показників, як 

наслідок впливу інструментів фінансового регулювання; при цьому суттєве 

значення має інституційна ефективність, яку потрібно аналізувати в контексті 

функціонування формальних інститутів регулювання в державі. 

Проаналізовано ефективність застосування інструментів бюджетного 

регулювання інноваційної діяльності в Україні, рівень бюджетного фінансування 

інноваційної сфери, а також специфіку використання інструментів бюджетного 

регулювання інновацій в Україні, таких як: бюджетні інвестиції; бюджетні кредити; 

державні гарантії; державні субсидії. Аргументовано, що фінaнсoвa підтримкa 

іннoвaційних прoцесів в Укрaїні, зокрема у контексті застосування інструментарію 

бюджетного регулювання, мaє ґрунтуватися на засадах: прямого фінансування 

створення нoвих нaукoмістких галузей і виробництв зa рaхунoк кoштів держaвнoгo 

та місцевих бюджетів; субсидування та дoтування зa рaхунoк держaвнoгo бюджету 
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високотехнoлoгічних, експортоорієнтованих гaлузей і виробництв; фінaнсувaння 

нaукoвo-дoслідних прoгрaм відповідно до затверджених концепцій розвитку 

інноваційної діяльності; нaдaння безпрoцентних чи пільгoвих пoзик підприємствам 

за умов дотримання певних заздалегідь визначених державою критеріїв; 

використання механізму держaвних зaмoвлень нa іннoвaційні продукти, зокрема 

новітні технології; державне страхування інноваційних проектів.  

З’ясовано особливості податкового регулювання інноваційної діяльності у 

національній економіці, проаналізовано сучасний стан податкового стимулювання 

інновацій в Україні та його вплив на структурні зрушення в економічній системі. 

Доведено, що результат від застосування податкових пільг не завжди позитивний у 

зв’язку із наявністю проблем ефективності використання інструментів регулювання 

з огляду на витратність та зловживання, тому потрібен часовий лаг, щоб визначити 

їх результативність та доцільність застосування.  

Проведено моделювання показників результативності фінансового 

регулювання інноваційної діяльності в національній економіці із 

використанням множинних регресійних моделей, за результатами чого 

з’ясовано вплив бюджетних інструментів на інноваційну активність 

підприємств. Одержані результати дають змогу оцінювати ефективність 

застосування інструментів регулювання, здійснювати прогнозування та вносити 

корективи у стратегічні напрями фінансового регулювання інноваційних 

процесів в Україні. 

 Сформульовано підходи до оцінки ефективності застосування інструментів 

фінансового регулювання на основі кореляційно-регресійного моделювання в 

частині аналізу обсягів виконаних наукових та науково-технічних робіт, зокрема 

профінансованих із державного та місцевих бюджетів. Здійснена економіко-

математична оцінка є підґрунтям для з’ясування специфіки впливу 

фундаментальних і прикладних досліджень на показники інноваційної діяльності в 

Україні, а відтак врахування цього під час організації й інституційного регулювання 

інноваційної діяльності в країні у довгостроковій перспективі. 
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Здійснено діагностування диференціації показників результативності 

інноваційної діяльності та рівня реалізації інноваційного потенціалу регіонів 

України із використанням ітеративної та ієрархічної процедур кластерного аналізу. 

При цьому сформульовано  підходи до оцінки впливу інструментів фінансового 

регулювання, зокрема податкових, на стан та динаміку інноваційної й науково-

технічної діяльності в розрізі регіонів із вивченням рівня реалізації інноваційного 

потенціалу в окремих областях України на основі дослідження територіальної 

диференціації показників інноваційного потенціалу та результативності інно-

ваційної діяльності підприємств. За результатами аналізу динаміки належності 

регіонів до кластерів обгрунтовано пропозиції щодо  врахування регіональної 

специфіки у процесі застосування інструментів фінансового регулювання в межах 

національної економіки в цілому. 

Одержані результати моделювання дають змогу вносити корективи у 

фінансову політику, а також формувати адекватну стратегію фінансового 

регулювання інноваційної діяльності, застосовуючи дієві інструменти 

регулювання у контексті: 1) врахування факту, що використання коштів місцевих 

бюджетів для фінансування інноваційної діяльності є ефективнішим інструментом 

фінансового регулювання, ніж відповідне цільове спрямування ресурсів 

державного бюджету, що загалом відповідає політиці децентралізації в Україні 

упродовж 2015-2016 років; 2) особливого значення прикладних досліджень 

порівняно із фундаментальними, а відтак і необхідності застосування інструментів 

бюджетного фінансування їх проведення з кінцевою метою досягнення високих 

показників інноваційної активності суб’єктів господарювання в Україні;                           

3) врахування регіональної специфіки у процесі застосування інструментів 

фінансового регулювання, що має сприяти подальшому розвитку інноваційного 

потенціалу передових регіонів і підвищенню ефективності його реалізації, а також 

використанню  конкурентних переваг інших регіонів та вирівнюванню у такий 

спосіб динаміки інноваційної активності в межах економіки Україні в цілому. 

Одержані у четвертому розділі результати опубліковано у наукових працях 

автора : [71; 72; 84; 94; 95; 98; 177]. 
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РОЗДІЛ 5. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ  

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

5.1. Індикатори інноваційної безпеки та ризики фінансового 

регулювання 

  

В умовах євроінтеграції із інтенсифікацією розвитку науки і техніки, 

активізацією трансферу технологій та міжнародного співробітництва 

вагомого значення набуває розвиток інновацій у контексті підвищення рівня 

інноваційної безпеки, що суттєво впливає на залучення іноземних 

фінансових ресурсів в економіку України та динаміку інноваційної 

діяльності в окремих її галузях та секторах. 

Сучасні тенденції у світовій економіці, зокрема загострення 

конкуренції на міждержавному рівні, зумовлюють необхідність підвищення 

рівня інноваційної безпеки з метою збереження перспектив побудови 

інноваційної моделі розвитку в умовах національної економіки, що 

неможливо без комплексного дослідження аспектів оцінювання інноваційної 

безпеки України з урахуванням ризиків фінансового регулювання 

інноваційних процесів у глобальному фінансовому просторі. 

Руйнівний вплив на вітчизняну економіку експортно-сировинного типу 

розвитку національного господарства під час світової економічної кризи 

підкреслив необхідність істотної активізації інвестиційно-інноваційних 

процесів. Своєю чергою це можливо лише за належного рівня інноваційної 

безпеки країни. Водночас необхідно враховувати й інший важливий аспект, 

обґрунтований у першому розділі: обумовленість фінансового регулювання 

існуючим рівнем інноваційної безпеки в країні, а з іншого боку – регулюючий 

вплив системи фінансового регулювання інноваційної діяльності на 

забезпечення безпеки, а, відтак існування, беззаперечного взаємообумов-
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леного зв’язку між побудовою інноваційної моделі соціально-економічного 

розвитку та рівнем інноваційної безпеки.  

У цьому контексті розглянемо проблематику інноваційної безпеки 

детальніше. Враховуючи сформульовані теоретичні засади, інноваційну 

безпеку країни розглядаємо з позицій формування передумов для соціально-

економічного розвитку на основі інноваційної його моделі, а також 

підвищення рівня конкурентоспроможності. Водночас наявність чи 

відсутність позитивної динаміки інноваційної діяльності є ключовим 

критерієм рівня інноваційної безпеки країни. 

При цьому, аналізуючи інноваційну безпеку, важливо враховувати 

основні групи інноваційних ризиків [140]: 

– технологічні ризики – ризики пов’язані з вірогідністю отримання 

кінцевих наукових результатів, своєчасністю, безпекою та 

перспективністю проведених робіт і отриманих результатів, 

відповідністю сучасному технологічному обладнанню до прийняття та 

запуску у промислове виробництво отриманих розробок і зразків;  

– ринкові ризики – ризики пов’язані з готовністю ринкового середовища, 

на який вийде підприємство з інноваційною розробкою до прийняття 

цієї інновації, наявність прихованого попиту чи очікування ринку, 

розробок конкурентів і т. ін.; 

– проектні ризики – ризики пов’язані безпосередньо з плануванням, 

розробкою та запровадженням інноваційного проекту, його вартістю, 

терміном, якістю виконання та цінністю отриманого результату. 

Досліджуючи проблеми фінансового регулювання інноваційної 

активності, акцентуємо на вивченні саме інноваційної безпеки, як відмінного 

від інвестиційної безпеки поняття. 

Однак, враховуючи важливість забезпечення інвестиційної безпеки 

України, зауважимо, що з-поміж основних напрямів, необхідних для цього, 

доцільно виділити: 
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– надання гарантій інвесторам щодо отримання доходів, зароблених 

ними в законний спосіб незалежно від соціально-економічних, політичних чи 

інших чинників у державі;  

– забезпечення стабільної і передбачуваної нормативно-правової бази 

щодо регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності, так як саме 

стабільність і передбачуваність є винятково важливими з погляду іноземного 

інвестора; 

– застосування пільг, преференцій та інших заходів бюджетного, 

податкового, маркетингового характеру тощо з метою стимулювання 

іноземних інвесторів; 

– державне страхування ризиків – актуальне для базових в економіці 

галузей і виробництв з метою залучення інвесторів у контексті визначених 

відповідними законами України пріоритетних напрямів вкладення коштів; 

– перерозподіл інвестиційних потоків, на процеси якого повинна 

впливати держава для усунення диспропорцій соціально-економічного 

розвитку; 

– сприяння підвищенню конкурентоспроможності національної 

економіки – необхідне для уникнення надмірної залежності від світових 

ринків, а також недопущення занепаду стратегічно важливих галузей у 

межах господарського комплексу країни; 

– передбачуваність податкової політики з одночасним застосуванням 

відповідних податкових пільг і стимулів – за таких умов можливе стабільне 

функціонування бізнесових структур, надходження інвестицій з-за кордону; 

– запровадження обмежень участі іноземних інвесторів у стратегічно 

важливих для держави галузях, оскільки це може зашкодити національним 

інтересам; 

– сприяння розвитку фінансових установ інвестиційного спрямування. 

Перш за все це стосується інституцій, завданням яких є спрямування 

залучених коштів в інвестиції, – недержавних пенсійних фондів, страхових 

компаній, інститутів спільного інвестування тощо; 
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– застосування заходів державної політики щодо моніторингу ситуації на 

інвестиційному ринку, що дасть змогу швидко реагувати на потенційні 

загрози; 

– підтримання позитивного інвестиційного іміджу й сприятливого 

інвестиційного клімату в країні шляхом реалізації конкретних заходів 

фінансової політики, враховуючи рейтинги міжнародних організацій та 

установ, які демонструють характер та позитивні чи негативні тенденції 

зміни інвестиційного середовища. 

Отже, належний рівень інноваційної безпеки сприяє розвитку 

наукового потенціалу України та зростанню її конкурентоспроможності у 

боротьбі за світові потоки фінансових ресурсів. Тому, враховуючи 

суб’єктивність поняття інноваційної безпеки, під час її аналізу доцільно 

брати до уваги, зокрема, результати оцінок авторитетних світових 

рейтингових організацій.  

На наш погляд, рівень інноваційної безпеки України доцільно  

розглянути за допомогою аналізу позицій держави в окремих світових 

рейтингах, які, у тому числі, дають змогу оцінити й безпеку, оскільки їх 

можна вважати індикаторами її рівня у той чи інший період (табл. 5.1). 

Зокрема, В. Боронос також наголошує на важливості встановлення 

індикаторів інноваційної безпеки у процесі формування стратегічних засад 

фінансового регулювання [24, с. 64]. 

Розглянемо ключові індекси, які дають змогу проаналізувати рівень 

інноваційної безпеки в Україні. 

Глобальний інноваційний індекс (Global Innovation Index, GII) – це 

дослідження інноваційного клімату країн, яке проводить з 2007 року школа 

бізнесу INSEAD, а також Світова організація інтелектуальної власності та 

Корнельський університет. Глобальний інноваційний індекс                               

2015 географічно охопив 141 країну, на які припадає 95,1 % світового 

населення та 98,6 % світового ВВП. 
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Таблиця 5.1 

Місце України у глобальних рейтингах  

у 2014-2015 роках  

Назва індексу Рік 

Місце 

України у 

рейтингу 

Загальна 

кількість 

країн у 

рейтингу 

Динаміка 

порівняно з 

попередніми 

роками 

Індекс конкурентоспроможності (економіка) 2015 79 140 ↓ 

Індекс легкості ведення бізнесу (економіка) 2015 83 189 ↑ 

Індекс економічної свободи (економіка) 2015 162 178 ↓ 

Рейтинг податкового навантаження  

(економіка) 
2015 107 189 ↑ 

Індекс процвітання (економіка) 2015 70 142 ↓ 

Індекс соціального розвитку (суспільство) 2015 62 133 ‒ 

Світовий показник миру (суспільство) 2015 150 162 ↓ 

За очікуваною тривалістю життя (суспільство) 2015 148 224 ↑ 

Індекс добробуту (суспільство) 2014 99 125 ‒ 

Індекс сприйняття корупції (корупція) 2014 142 174 ↑ 

Рейтинг відкритості бюджетів (корупція) 2015 56 102 ↓ 

Рейтинг відкритості державних даних 

(корупція) 
2015 54 122 ↑ 

Глобальний інноваційний індекс 

(освіта та інновації) 
2015 64 141 ↓ 

Індекс людського розвитку 

(освіта та інновації) 
2014 83 187 ‒ 

Індекс глобалізації  

(освіта та інновації) 
2014 44 207 ↑ 

Індекс недієздатності держав (інше) 2015 84 178 ↓ 

Джерело : систематизовано автором на основі: [320] 

 

Оскільки інновації є найважливішим стимулом економічного зростання 

і процвітання, GII покликаний вдосконалити систему оцінювання результатів 

інноваційної діяльності та покращити розуміння ролі інновацій. Глобальний 
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інноваційний індекс складається з двох підгруп (вхідний підіндекс і вихідний 

підіндекс), які охоплюють 7 ключових елементів дослідження: інститути; 

людський капітал і дослідження; інфраструктура; ринковий досвід; 

бізнесовий досвід; отримані знання та технології (науково-практичні 

результати); результати творчої діяльності (рис. 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Структура глобального інноваційного індексу [387] 

 

У 2015 році Україна в зазначеному рейтингу посіла 64 місце                         

(-1 сходинка порівняно із 2014 роком). Якщо аналізувати позиції держави 

окремо за критеріями індексу, то результат такий: 

– інститути – 98 місце; 

– людський капітал і дослідження – 36 місце; 

– інфраструктура – 112 місце; 
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– ринковий досвід – 89 місце; 

– бізнесовий досвід – 78 місце; 

– отримані знання та технології (науково-практичні результати) –                    

34 місце; 

– результати творчої діяльності – 75 місце. 

Цікаво зазначити, щодо наших сусідів, то найкращу позицію займає 

Угорщина (35 місце), далі – Словаччина (36), Молдова (44), Польща (46), 

Росія (48), Білорусь (53), Румунія (54) [320]. 

Уже в 2016 році Україна зайняла 56 місце зі 128 країн у рейтингу 

найбільш інноваційних країн світу. Згідно з рейтингом, першу десятку країн 

з найбільш інноваційною економікою очолила Швейцарія, далі – Швеція, 

Великобританія, Сполучені Штати Америки, Фінляндія, Сінгапур, Ірландія, 

Данія, Нідерланди та Німеччина [320]. 

Отже, позиція України за глобальним інноваційним індексом свідчить 

про низький рівень розвитку інновацій у державі, а також необхідність 

проведення заходів щодо створення інноваційної інфраструктури, 

використання інновацій у бізнесі, сприяння роботі наукових організацій, що 

є “слабкими місцями” к. 

Іншим важливим індексом з погляду аналізу інноваційної безпеки є 

індекс глобальної конкурентоспроможності (The Global Competitiveness 

Index) – глобальне дослідження, яке проводить Всесвітній економічний 

форум, і рейтинг країн світу за показником економічної 

конкурентоспроможності, що його супроводжує. 

Так, відповідно до дослідження Всесвітнього економічного форуму, 

Україна за індексом глобальної конкурентоспроможності у 2015-2016 роках 

посіла 79-те місце серед 140 країн світу, втративши за рік три позиції                      

(у попередньому рейтингу займала 76-ту позицію) (рис. 5.2). 

Як відомо, індекс глобальної конкурентоспроможності має 

комплексний характер та складається з понад 100 змінних, які становлять               

3 основні групи субіндексів:  
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– “Основні вимоги”; 

– “Підсилювачі продуктивності”  

– “Інновації та фактори вдосконалення”. 

Проаналізуємо складову “Інновації та фактори вдосконалення”, 

оскільки саме вона дає змогу об’єктивно відобразити оцінку провідних 

світових експертів стану інноваційної діяльності в Україні, а відтак й 

інноваційної безпеки. 

 

1
2
3
4

5
6
10

22
28

31
41

51
45

54
55

63
66

71
76
78
79
80

84
88

93
116

126
139

140

Швейцарія

США

Нідерланди

Великобританія

Китай

Польща

Росія 

Індія

Грузія

Еквадор

Україна

Молдова

Албанія

Пакистан

Гвінея

 

2010-2011 

(зі 139 країн) 

2011-2012 

(зі 142 країн) 

2012-2013 

(зі 144 країн) 

2013-2014 

(зі 148 країн) 

2014-2015 

(зі 144 країн) 

2015-2016 

(зі 140 країн) 

89 82 73 84 76 79 

 

Рис. 5.2. Індекс глобальної конкурентоспроможності країн за 2015-2016 роки та 

динаміка змін позицій України в рейтингу упродовж 2010-2016 років  

Джерело: побудовано автором на основі : [251] 
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Згідно з даними дослідження, Україна покращила свої позиції  в 

інноваційному аспекті у 2015-2016 роках порівняно з 2014-2015 роками за 

винятком управління міжнародними розповсюдженням та мережею 

маркетингу. Позитивним вважаємо динамічне зростання якості науково-

дослідних інститутів, а також здатності до інновацій. Також важливим 

аспектом є збільшення державних закупівель високотехнологічної продукції, 

що підвищує потенціал та конкурентоспроможність товарів, а з позиції 

перспектив інноваційного розвитку вагомим здобутком можна вважати 

зростання кількості вчених та інженерів і модернізацію виробничого 

процесу. Однак, погіршення позицій України спостерігається в управлінні 

міжнародним розповсюдженням і мережами маркетингу, що підтверджує 

необхідність створення ефективного комплексу маркетингу та активнішого 

залучення в міжнародні відносини, зокрема з метою реклами країни як 

потенційного реципієнта інвестиційного капіталу. 

На наш погляд, також індекс легкості ведення бізнесу є одним із 

базових показників при оцінці інноваційної безпеки країни. Проект «Ведення 

бізнесу» (Doing Business Project) дає змогу об’єктивно оцінити різні 

нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність тієї чи 

іншої країни, а також забезпечення дотримання цих актів. Географічно 

дослідження охоплює 189 країн світу, а об’єктами дослідження проекту є 

діяльність національних малих і середніх підприємств та оцінка нормативних 

актів, які регулюють їх функціонування протягом усього життєвого циклу.  

На основі досліджень обчислюють індекс легкості ведення бізнесу на 

основі десятьох індикаторів, у чому і полягає зміст методики Doing Business 

Project [359]:  

1) створення бізнесу; 

2) робота з дозволами на будівництво;  

3) під’єднання до системи електропостачання;  

4) реєстрація майна;  

5) отримання кредиту;  
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6) захист прав інвесторів;  

7) сплата податків;  

8) міжнародна торгівля;  

9) забезпечення контрактів;  

10) закриття підприємства. 

Зокрема у 2015 році лідером рейтингу 11-й раз поспіль став Сінгапур, 

за яким ідуть Нова Зеландія, Данія, Південна Корея, Гонконг і Велика 

Британія, а  замикає першу десятку Фінляндія. Україна у рейтингу посіла              

83 сходинку (піднялася на 13 позицій), при чому такий результат – 

найкращий з 2006 року. Щодо географічних сусідів, то найвищу позицію 

посідає Польща (25 місце), далі йдуть Словаччина (29 місце), Румунія                   

(37 місце), Угорщина (42 місце), Білорусь (44 місце), Росія (51 місце), 

Молдова (52 місце) [359]. 

Отже, можна стверджувати, що відбувалися певні позитивні зрушення, 

створені сприятливіші умови для ведення бізнесу. Ключовою реформою, яка 

сприяла підвищенню рейтингу, стало спрощення реєстрації бізнесу в Україні. 

Згідно з даними Doing Business, для реєстрації підприємства в Україні треба 

пройти 4 процедури, при цьому на ці процедури за підрахунками експертів 

проекту, знадобиться не більше семи днів. Водночас ускладнює ведення 

бізнесу отримання дозволів на будівництво та під’єднання до електромереж, 

що стримує залучення іноземних інвестицій в економіку країни. 

Ще одним важливим показником у оцінюванні інноваційної безпеки, 

враховуючи пропоноване її концептуальне тлумачення, а відтак, стану й 

перспектив інноваційної діяльності є індекс людського розвитку.  Загалом 

індекс розраховують на базі трьох головних чинників рівня розвитку тієї чи 

іншої країни:  

1) довге та здорове життя;  

2) доступ до якісної освіти;  

3) гідний рівень життя. 



 

 

322 

Згідно із доповіддю ООН відповідно до результатів дослідження, 

перше місце серед країн за рівнем людського розвитку у 2014 році посіла 

Норвегія. Вона також очолила список країн з “дуже високим рівнем 

людського розвитку”. У десятку найкращих також увійшли Австралія, 

Швейцарія, Данія, Нідерланди, Німеччина, Ірландія, США, Канада та Нова 

Зеландія. Україна за рівнем розвитку опинилася на 81 позиції серед 187 країн 

світу, випередивши Китай (90) та Вірменію (85), але значно відставши від 

Росії, яка була 50-ю [364]. 

Така ситуація пов’язана із тим, що традиційно показники тривалості та 

рівня життя в Україні є низькими тоді, як рейтинг освіти залишається на 

достатньо високому рівні. Отже, Україна перебуває у списку країн                        

“з високим рівнем людського розвитку”, проте стабільно високим є лише 

показник доступу до якісної освіти. Тому пріоритетним є стимулювання 

розвитку освіти й науки на основі підтримки інноваційно-орієнтованих 

наукових установ та кадрово потужних вищих навчальних закладів. 

Відтак важливий аспект – це також ідентифікація загроз розвитку 

сфери науки в Україні, що в результаті можуть створювати ризики 

фінансового регулювання інноваційної діяльності, зокрема: 

– залежність вітчизняної науки від імпорту наукового обладнання та 

нових технологій;  

– втрата конкурентних переваг у високотехнологічних галузях і 

виробництвах; 

– занепад конструкторських бюро, науково-дослідних центрів при 

потужних підприємствах;  

– дефіцит наукових розробок, науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт, виконуваних вітчизняними науковими установами і 

передовими вищими навчальними закладами України; 

– інтелектуальна еміграція; 

– відсутність співпраці виробничого сектора й наукових установ з метою 

комерціалізації науково-технічних розробок. 
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У цьому контексті заходами з протидії переліченим вище загрозам у 

національній економіці можуть бути такі (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Заходи щодо протидії загрозам розвитку наукової сфери України  

Назва/вид загрози Комплекс заходів 

Згортання наукових 

розробок, науково-

дослідних і дослідно-

конструкторських 

робіт 

1. Забезпечити бюджетне фінансування наукової та науково-технічної 

діяльності з урахуванням науково обгрунтованого рівня з урахуванням 

положень Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”. 

2. Посилити інституційну та фінансову основи конкурсного (грантового) 

фінансування наукових досліджень та розробок. 

3. Розробити новітні стратегічні напрями наукових досліджень у розрізі 

пріоритетних напрямів науки і техніки. 

Втрата конкурентних 

переваг в окремих 

високотехнологіч-

них виробництвах 

1. Внести зміни до Закону України “Про пріоритетні напрямки розвитку 

науки і техніки”, зокрема розширити перелік пріоритетних напрямів 

наукових досліджень. Акцент зробити на відбір критичних технологій за 

критеріями забезпечення: 1) внеску у прискорення зростання ВВП, 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки;                              

2) національної безпеки, включаючи технологічну. 

2. Створення національних центрів науки і високих технологій, що 

охоплюють ВНЗ та виробничі структури, які забезпечують увесь науково-

інноваційний цикл – від фундаментальних, прикладних досліджень і 

розробок до виробництва і поставки готової продукції. 

3. Створення та розвиток на базі провідних університетів і академічних 

установ технопарків, технополісів, які забезпечують застосування нових 

знань і технологій у промисловості. 

Зростання питомої 

ваги іноземних 

замовлень за 

окремими 

високотехнологіч-

ними галузями науки 

1. Гарантування випускникам ВНЗ, які навчалися за бюджетні кошти за 

спеціальностями, що включені (віднесені) до переліку стратегічних 

(пріоритетних), укладення контрактів на 5‒10 років з потенційними 

роботодавцями у сфері освіти, науки, або підприємствами, що 

виготовляють високотехнологічну продукцію. 

2. Квотування на рівні держави обсягів іноземних замовлень. 

3. Забезпечення соціальних гарантій молодим науковцям. 

Наукова 

(інтелектуальна) 

еміграція 

1. Створення умов для повернення висококваліфікованих науковців, що 

здобули досвід у провідних європейських та світових університетах. 

2. Розробка програм із залучення молодих (до 35 років) наукових 

працівників до керівництва лабораторіями, підрозділами наукових установ 

та університетів. 

Подальше зниження 

попиту виробничого 

сектора на науково-

технічні розробки 

1. Створення ефективної національної інноваційної системи, що 

представлена сукупністю різних інститутів, взаємодія між якими здатна 

забезпечити розвиток та передачу новітніх технологій. 

2. Зміцнення зв’язків між науковою сферою, бізнесом, промисловими та 

підприємницькими структурами. 

3. Вдосконалення системи непрямих методів державного впливу на 

розширення сектора високотехнологічного виробництва. 

Перманентна залеж-

ність вітчизняної 

науки від інновацій-

них запозичень та пос-

тавок наукового об-

ладнання з-за кордону 

1. Збільшення обсягів фінансування з держбюджету для оновлення 

матеріально-технічної бази майже усіх наукових і науково-дослідних 

установ та організацій. 

2. Встановлення квот на закупівлю високоефективних технологій; 

розширення практики трансферу технологій. 

3. Поглиблення міжнародної кооперації та інтеграції наукової сфери 

України у світовий та європейський науковий простір. 

Джерело: узагальнено на основі [170] 
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Розглянувши динаміку позицій України в ключових, на наш погляд, 

рейтингах, які характеризують інноваційну активність, доцільно окреслити 

напрями підвищення рівня інноваційної безпеки відповідно до 

запропонованого концептуального його розуміння. 

Отже, орієнтирами для забезпечення інноваційної безпеки має бути 

досягнення не існуючого рівня розвинених країн, а того, на якому вони 

будуть у майбутньому, тобто орієнтації переважно на галузі уже наступного 

технологічного укладу, що, як очікується, зумовить модернізацію наявних 

виробництв і серйозні зміни в соціально-економічних умовах життя   

громадян в державі.  

На наш погляд, можна виділити такі вектори підвищення рівня 

інноваційної безпеки України: 

1) інституційний: 

– визначення стратегічних, тактичних та оперативних напрямів 

підвищення інноваційної безпеки на законодавчому рівні; 

– робота над удосконаленням нормативно-правових актів у контексті 

викликів сьогодення й інтеграційних перспектив; 

– усунення “прогалин” у нормативно-правовій базі та приведення її у 

відповідність до європейських стандартів; 

– стимулювання збільшення кількості венчурних фондів, розвиток 

інноваційної інфраструктури на основі іноземного досвіду її використання у 

стимулюванні інноваційної активності; 

– реформування інститутів фінансового регулювання інноваційної 

діяльності на основі інституційної модернізації системи регулювання в 

цілому; 

2) фінансово-економічний: 

– заохочення інноваційної активності та бюджетне фінансування 

пріоритетних її напрямів з урахуванням орієнтирів державної фінансової 

політики; 
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– державна підтримка інновацій в експортоорієнтовані, наукомісткі, 

високотехнологічні та інші стратегічно важливі для економіки галузі, що 

повинно бути закріплено законодавчо; 

– стимулювання інноваційної діяльності шляхом застосування 

інструментів фінансового регулювання (бюджетних та податкових) на 

умовах збалансованості їх використання й належного рівня наукової 

обгрунтованості; 

– формування інноваційних кластерів та сприяння державно-приватному 

партнерству; 

– розвиток ринку інновацій та його інтеграція у глобальний фінансовий 

простір з урахуванням сучасних тенденцій у ньому; 

3) науково-технічний: 

– забезпечення налагодженої кооперації між державою, суб’єктами 

господарювання та науково-дослідними установами; 

– сприяння трансферу технологій з метою недопущення технологічного 

“відставання” країни;  

– розвиток співпраці в інноваційній й науково-технічній сфері з 

передовими країнами, зокрема європейськими; 

4) інформаційно-аналітичний: 

– визначення існуючих та потенційних загроз інноваційній безпеці;  

– окреслення ключових індикаторів інноваційної безпеки; 

– забезпечення прозорості та відкритості показників інноваційної діяльності; 

– налагодження системи моніторингу рівня інноваційної безпеки. 

Зазначені вектори враховані та деталізовані в розрізі блоків стратегії 

(підрозділ 5.3). Отже, для підвищення рівня інноваційної безпеки в Україні 

пріоритетною є комплексна реалізація згаданих вище заходів у контексті 

окреслених ключових векторів, що необхідно враховувати при формуванні 

стратегії фінансового регулювання інноваційної діяльності.  

  Водночас, зважаючи на те, що наукова та науково-технічна діяльність є 

основою забезпечення функціонування національної інноваційної системи, 
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постає проблема визначення науково обґрунтованого рівня її бюджетного  

фінансування, що важливо з огляду на необхідність реалізації інноваційного 

потенціалу та забезпечення інноваційної безпеки у контексті формування 

дієвої стратегії фінансового регулювання й мінімізації ризиків регулювання.  

  Як відомо ст. 48 Закону України “Про наукову і науково-технічну 

діяльність” передбачено забезпечення бюджетним фінансуванням наукової 

та науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7 % ВВП України [273]. 

Відповідна норма в Україні не виконується, що підтверджують дані (рис. 5.3) 
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Рис. 5.3.  Вплив бюджетного фінансування наукової й науково-технічної діяльності 

на обсяг реалізованої інноваційної продукції у 2005-2015 рр., у % до ВВП 

Джерело: побудовано автором на основі офіційного сайту Державної служби статистики 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua                                                  

(дата звернення: 25.11.2016) 

Показники Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Бюджетне фінансування 
наукової та науково- 
технічної діяльності,               
у % до ВВП 

0,37 0,35 0,37 0,39 0,36 0,34 0,29 0,33 0,32 0,26 0,21 

Обсяг реалізованої 
інноваційної продукції,                    
у % до ВВП 

5,47 5,47 5,35 4,63 3,32 3,01 3,14 2,48 2,36 1,62 1,16 

b 
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Проведене дослідження емпіричних даних дало змогу описати їх графічно 

(рис. 5.3) та побудувати аналітичну функцію (графік на рис. 5.3), яка обмежує 

множину цих даних, у вигляді:: 

                             

                                    cxbay  ,                                               (5.1) 

де y – обсяг реалізованої інноваційної продукції, у % до ВВП; х – обсяг 

бюджетного фінансування наукової й науково-технічної діяльності, у % до 

ВВП; a – характеристика діапазону можливих результатів; b – пороговий 

рівень фінансування, перевищення якого не дає позитивних результатів; с – 

середній рівень результатів фінансування. 

За результатами моделювання  виявлено низку закономірностей й 

обмежень та зроблено такі висновки: 

1. Існує пороговий рівень фінансування наукової й науково-технічної 

діяльності b = 0,44 % (найближчим до нього був показник обсягу 

фінансування у 2008 р. – 0,39 %), з перевищенням якого немає додаткового 

позитивного ефекту від застосування інструментів фінансового регулювання.    

Зниження рівня регулювання (державного втручання) підвищує рівень 

ризику (збільшує ширину діапазону можливих значень), тобто, скажімо при 

частці бюджетного фінансування 0,1 % можливі дві ситуації:  

– частка інноваційної продукції у ВВП складе 0,5 % (стане надто 

низькою);  

– частка інноваційної продукції у ВВП становитиме  майже 8 % (низька 

ефективність від використання інструментів фінансового регулювання 

компенсується інноваційною активністю приватного сектору).  

Зазначене підтверджує необхідність збалансованого впливу, тобто 

використання інструментів податкового регулювання, які опосередковано 

власне й визначають таку активність.  

2. Функція (5.1) визначає межі множини (області) можливих 

результатів бюджетного фінансування наукової й науково-технічної 

діяльності, тобто використання бюджетних інвестицій як інструмента 
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регулювання. Моделювання ґрунтується на теорії біфуркацій, відтак область, 

що окреслена дугою (рис. 5.3), задає множину ймовірних станів інноваційної 

діяльності, що є результатом бюджетного фінансування. В межах цієї області 

розподіл станів не є рівно ймовірним. При цьому, починаючи із значення 

більшого 0,44 % біфуркацій немає, однак відсутній і додатковий ефект, а де 

показник нижчий 0,44 % – мають місце біфуркації, тобто відповідні               

ризики щодо того, яким буде стан інноваційної діяльності в результаті 

регулюючого впливу. 

3. У процесі фінансового регулювання інноваційних процесів у частині 

фінансування наукової й науково-технічної діяльності межа ефективного 

фінансування (пороговий рівень) становить 0,44 % від ВВП. Витрати, що 

перевищують це значення, будуть неефективні. Причинами існування певних 

порогових обмежень фінансування є: по-перше є межі перерозподілу ВВП 

через зведений бюджет і необхідність фінансування інших статтей видатків, 

однак навіть, якщо припустити, що можна ігнорувати інші видатки то,              

по-друге, існують організаційно-економічні умови в державі, а також 

інституційні обмеження, зокрема пов’язані із впливом неформальних 

інститутів в частині сприйняття інновацій у суспільстві тощо, які створюють 

додаткові ризики регулювання. 

Отже, згаданий вище показник 1,7 % від ВВП, які повинні 

передбачатись на бюджетне фінансування наукової й науково-технічної 

діяльності, в Україні ніколи не був досягнутий, відповідно він не є науково 

обгрунтованим. Тому комплексне застосування бюджетного та податкового 

регулювання забезпечує синергетичний ефект, лише їх поєднання дає 

додатковий результат, що випливає в тому числі із досліджених обмежень й 

ризиків у використанні бюджетних інструментів. 

Відтак недостатній розвиток науково-дослідних інститутів та 

інфраструктури, низький рівень інновацій у бізнесі та інші чинники 

створюють загрози науковій сфері і знижують рівень інноваційної безпеки, 

індикатором чого є позиція України у глобальних рейтингах. Тому 
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забезпечення інноваційної безпеки у напрямі стимулювання інноваційної 

активності підприємств, кооперації між інноваційними інституціями, а також 

підвищення якості інституційного забезпечення повинні дати змогу 

інтенсифікувати інноваційні процеси. При цьому особлива роль має бути 

відведена роботі над визначенням індикаторів інноваційної безпеки та 

загалом над розробленням дієвої системи її оцінювання.  

Водночас важливим є врахування принципу наукової обґрунтованості у 

процесі фінансового регулювання й ризиків, пов’язаних із його здійсненням, 

зважаючи на одержані результати економіко-математичного моделювання. 

Усе це повинно забезпечити умови для внесення  коректив у стратегію 

фінансового регулювання інноваційних процесів в Україні з метою 

досягнення відповідних результатів у довгостроковій перспективі. 

 

5.2. Зарубіжний досвід фінансового регулювання інноваційних 

процесів та напрями його імплементації  

 

У сучасному світі спостерігається прискорення темпів науково-

технічного прогресу, скорочення життєвих циклів продукції, високий ступінь 

інформатизації підприємств та швидке впровадження інновацій. Безсумнівно, 

в умовах глобалізації визначальним чинником розвитку економіки будь-якої 

держави, його основою та двигуном є інноваційна активність ділових 

одиниць. Стимулювання останньої на засадах активізації використання 

інструментів фінансового регулювання особливо актуальне в Україні, 

зважаючи на необхідність подолання суттєвого відставання від передових 

держав, що задають сучасні тренди технологічного розвитку.  

Перехід від переважно відтворювального до інноваційного типу 

розвитку, що має місце у світовій економіці, обумовлює зростання ролі 

держави у підтримці інноваційної діяльності підприємств, а відтак 

необхідності удосконалення науково-прикладних засад такого регулюючого 
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впливу, адже у розвинених країнах 85-90 % приросту ВВП забезпечується за 

рахунок виробництва саме наукомісткої продукції.  

У цьому контексті підвищується роль інструментів фінансового 

регулювання, так як світовий досвід підтверджує, що підтримка інноваційної 

діяльності, особливо на початкових етапах, потребує втручання держави 

шляхом, зокрема, використання бюджетних та податкових інструментів. 

Тому в умовах низького рівня інноваційної активності та нестабільності 

економічного розвитку України зростає необхідність вивчення досвіду 

зарубіжних країн у частині фінансового регулювання інноваційної діяльності 

та обґрунтування напрямів його імплементації у реаліях національної 

економіки. 

Зарубіжний досвід підтверджує, що перманентно посилюється роль 

інновацій у забезпеченні економічного зростання, оскільки економіка 

передових за показниками економічного розвитку країн, базується на 

впровадженні наукових досягнень. При цьому інноваційна політика цих 

держав ґрунтується на застосуванні дієвого інструментарію як 

загальноприйнятих методів регулювання, так і спеціальних, що зорієнтовані 

на активізацію інноваційних процесів.  

Водночас поширеним є переконання, що економічного зростання 

можна досягти лише на інноваційній основі, забезпечуючи цим якісно новий 

рівень економічних відносин між суб’єктами в національній економіці, і, як 

наслідок, інтенсифікацію виробництва та підвищення якості життя 

населення.  

На сучасному етапі розвитку світової економіки втручання держави 

шляхом регулювання інноваційної активності стає вирішальним при виборі 

стратегії діяльності компаній. Зокрема, відстежується тенденція, що з 

кожним роком витрати держав на науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи також зростають (рис. 5.4). 
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Рис. 5.4. Витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 

країн світу у 2000-2013 роках, млрд дол. США 

 Джерело: складено на основі: OECD Science. Technology and Industry Outlook 2013 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/sti/scoreboard-2013.pdf                            

(дата звернення: 28.07.2016) 

 

У 2000 році загальний обсяг витрат країн на інновації становив 

713 млрд дол. США, а у 2013 році – уже 1 671 млрд дол. США. При цьому 

лідерами у витратах на інноваційну діяльність у сучасному глобалізованому 

світі залишаються США та Китай (рис. 5.5).  

Водночас науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи є 

основною рушійною силою інновацій. Витрати на їх проведення вказують на 

пріоритетність розвитку науки і техніки порівняно з іншими національними 

цілями, оскільки інновації дають перспективи для стимулювання 

економічного зростання.  

Зазначимо, що у розрізі регіонів світу спостерігається збільшення 

витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в азійських 

країнах, таких як Південна Корея, Індія, Сінгапур, Китай, Японія. Це              

є чинником швидкого зростання виробничих потужностей та 

конкурентоспроможності цих країн на світовому ринку.  
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Рис. 5.5. Витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи               

за регіонами світу, млрд дол. США 

Джерело: складено на основі: Change in government support for business R&D through direct funding 

and tax incentives // OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.oecd.org/sti/scoreboard-2013.pdf  (дата звернення: 29.07.2016) 

 

У світовій практиці підтримка інновацій з боку держави відбувається за 

допомогою прямих (бюджетних інструментів) та непрямих (податкових 

інструментів) методів впливу. Окрім безпосереднього державного 

фінансування, на сьогодні відомі альтернативні методи й інструменти 

фінансової підтримки та стимулювання інноваційної діяльності, які 

використовують у розвинутих країнах і які, здебільшого, реалізуються через 

податкову систему. 

Значення інструментів у фінансовому регулюванні інноваційної 

активності постійно зростає. Порівняно з прямим бюджетним фінансуванням 

інноваційної діяльності, податкові інструменти часто краще поєднуються з 

ринковим середовищем у багатьох державах світу, а також не спотворюють 

конкурентні засади функціонування ринку.    

Зауважимо, що у 2015 році 28 з 34 країн Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) використовували фіскальні стимули для 

заохочення бізнес-витрат на інновації, порівняно з 12 – у 1995 році і 18 – у 
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2004 році [357]. Серед країн, які фактично не використовують таких 

стимулів, є Німеччина, Фінляндія, Швеція, хоча деякі країни з перелічених 

постійно обговорюють доцільність їх введення. Бразилія, Китай, Індія, Росія, 

Сінгапур і Південна Африка також пропонують фіскальні інструменти 

регулювання інноваційної діяльності. Цікавим є той факт, що Південна 

Корея, Росія та Франція забезпечують підтримку інноваційної активності 

підприємств за системою найширшої комбінації інструментів (рис. 5.6).  
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Рис. 5.6. Прямі та непрямі інструменти регулювання інноваційної активності, 

у % до ВВП, 2013 рік 

Джерело: складено на основі: Change in government support for business R&D through direct 

funding and tax incentives // OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013                    

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.oecd.org/sti/scoreboard-2013.pdf                                                  

(дата звернення: 29.07.2016) 

 

Водночас Сполучені Штати Америки та Іспанія більшою мірою 

покладаються на пряму підтримку, тоді як у Канаді, Нідерландах, Португалії 

та Японії переважно використовують непрямі інструменти на підтримку 

розвитку промислових інновацій.  
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Відтак співвідношення використання прямих та непрямих інструментів 

регулювання інноваційної активності є диверсифікованим. Вибір тих чи 

інших інструментів залежить від галузевої структури, рівня економічного 

розвитку, а також політичної волі й історичних традицій  певної країни. 

Зауважимо, що сьогодні у розвинутих державах відстежується певне 

збільшення ролі інструментів податкового регулювання, за порівняно 

незмінної важливості бюджетних інструментів. Тому доцільно розглянути 

перспективи використання інструментів фінансового регулювання 

інноваційної діяльності в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду.  

Зокрема, Р. Шматенко зазначає, що такі держави, як Нідерланди, 

Канада, Нова Зеландія, Данія та Франція входять до групи країн, “схильних 

до іноземного втручання в інноваційний процес”, де рівень фінансування 

іноземними фондами інноваційної діяльності становить 10-19 % усіх витрат. 

У цій групі державна підтримка інновацій найбільше простежується у 

Франції та Новій Зеландії – відповідно 11 % та 10 %. До групи “державних 

інноваторів” належать Словаччина, Польща, Чехія, Угорщина, Іспанія та 

Норвегія. Державне інвестування цих країн більше 10 %, а в Словаччині та 

Польщі сягає навіть 22 % та 15 % відповідно, при чому частка іноземних 

інвесторів у цих країнах – 12 %. Групу “відносно самостійних інноваторів” 

становлять  Фінляндія, Німеччина, Австралія, Португалія, Люксембург, 

Греція, Ірландія та Швеція. Майже 90 % фінансування інноваційної 

діяльності підприємств цих держав забезпечують самостійно, а іншу частину 

розділяють між державою та іноземними інвесторами [349]. 

Варто відзначити, що у частині країн ЄС несуттєвою є роль податкових 

інструментів, оскільки вони надають перевагу власне прямому способу 

інноваційного стимулювання. Сюди доцільно віднести Кіпр, Данію, Естонію, 

Литву, Люксембург, Словаччину, Німеччину та Швецію. На відміну від них, 

Великобританія, Франція, Португалія, Іспанія, Чехія, Австрія, Ірландія та 

Італія значно ширше використовують у той чи інший спосіб податкове 

стимулювання інновацій.  
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Європейський досвід непрямого інноваційного стимулювання 

охоплює різні інструменти фінансового регулювання, зокрема податкові 

преференції або їх поєднання, а саме [298, с. 19-20]: 

– інвестиційний та/або дослідницький податковий кредит як 

відтермінування податкових платежів у частині витрат з прибутку на інновації.; 

– “податкові канікули” протягом кількох років на сплату податку на 

прибуток, що був отриманий від реалізації інноваційних проектів;  

– зменшення податку на певний приріст інноваційних витрат; 

– пільгове оподаткування дивідендів юридичних і фізичних осіб, 

отриманих за акціями інноваційних організацій; 

– зниження ставок податку на прибуток, спрямований на замовні та спільні 

науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи; 

– зв’язок надання пільг з урахуванням пріоритетності виконуваних 

проектів; 

– пільгове оподаткування прибутку, отриманого в результаті використання 

патентів, ліцензій, “ноу-хау” та інших нематеріальних активів, що входять до 

складу інтелектуальної власності; 

– зменшення оподатковуваного прибутку на суму вартості приладів і 

обладнання, які передають вищим навчальним закладам, науково-дослідним 

інститутам та іншим інноваційним організаціям; 

– відрахування з оподатковуваного прибутку внесків до благодійних 

фондів, діяльність яких пов’язана з фінансуванням інновацій; 

– зарахування частини прибутку інноваційної організації на спеціальні 

рахунки з подальшим пільговим оподаткуванням у разі використання на 

інноваційні цілі. 

Дослідник Р. Желізняк зазначає, що країни Європи активно проводять 

податкове стимулювання інноваційної діяльності підприємств, зокрема Австрія 

використовує вирахування з оподатковуваної бази витрат на науково-дослідні 

та дослідно-конструкторські роботи у розмірі від 125 % до 135 %, Бельгія, 

Чехія, Угорщина аналогічно використовують зазначену податкову префе-
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ренцію, причому в двох останніх країнах вирахування становлять 200 % від 

обсягу витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи [116]. 

Відтак загалом значна кількість країн використовує податкові 

інструменти регулювання інноваційних процесів. Зазначене стосується як 

вже розвинутих країн, так і країн, що розвиваються, проте і перші, і другі 

прагнуть до переходу їхніх економік на інноваційний тип розвитку, процес 

чого намагаються інтенсифікувати через податкове стимулювання 

інноваційної діяльності своїх підприємств.  

На рис. 5.7 представлено рівень використання податкових стимулів у 

різних країнах, зважаючи на розміри підприємств. 

 

Рис. 5.7. Індекс податкового стимулювання інноваційної діяльності               

(B-index) в окремих країнах світу у 2013 році 

Джерело: складено на основі: OECD Science. Technology and Industry Outlook 2013 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/sti/scoreboard-2013.pdf                           

(дата звернення: 30.07.2016) 

 

З рис. 5.7 видно, що Португалія, Франція та Нідерланди пріоритет 

віддають саме малим та середнім компаніям. Водночас індекс податкового 

стимулювання порівняно низький у США та Словаччині. Податкові стимули  

є основною формою підтримки інноваційної діяльності підприємств в 
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Австралії (81,8 % загальних обсягів державної фінансової підтримки), Канаді 

(85 %), Нідерландах (87 %) [374].  

У Бельгії, Норвегії, Австрії, Португалії, США, Італії та Іспанії 

функціонують податкові знижки, які визначають залежно від понесених 

витрат підприємства на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 

за рік. При цьому, в Австрії ця норма дорівнює 200 %, до того ж, 

оподатковуваний прибуток підприємства додатково зменшується ще на 35  % 

від обсягу витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, 

які перевищують середній рівень таких витрат за три попередні                          

роки [118, с. 77].  

Окрім того, податкові пільги можуть надавати суб’єктам інноваційного 

бізнесу у формі податкового списання (зменшення оподатковуваного доходу) 

та податкового кредиту (зменшення суми податкового зобов’язання). У 

Канаді, Великій Британії, Ірландії, Туреччині та Франції розмір податкового 

кредиту залежить від обсягів витрат на науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи. У Великій Британії розмір податкового кредиту 

становить 150 % для малих та середніх підприємств та 100 % для великих, у 

Канаді цей показник становить 10-25 %, в Ірландії – 20 % [156, c. 305]. 

Варто відзначити, що поряд із галузями та сферами послуг економічно 

розвинуті країни виділяють значні ресурси на розвиток інноваційної 

культури в суспільстві. Можна навести такі дані бюджетів за 2010 рік щодо 

розвитку інноваційної культури: Японія витратила 2,5 млрд євро, Туреччина 

– 1,4 млн євро і 3,7 млрд євро у формі податкових пільг, Південна Корея –     

8,8 млн євро, Німеччина – 0,1 млрд євро [318].  

Відтак, на наш погляд, можна вважати, що формування інноваційної 

культури є невід’ємною складовою розвитку інноваційного суспільства, на 

що потрібно зважати й Україні, враховуючи вплив неформальних інститутів 

у процесі забезпечення інституційної модернізації системи фінансового 

регулювання, що розглянуто детальніше у другому розділі.  
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Специфічним інструментом є створення резервних фондів інвестицій 

як інструмент непрямого регулювання інноваційної діяльності, що 

використовується, зокрема, у Швеції, Німеччині, Японії, й передбачає 

встановлення розміру відрахувань з прибутку інноваційних підприємств до 

резервного фонду. Позитивний вплив цього інструмента полягає в тому, що 

резервний фонд є вільним від оподаткування.  

У розвинених країнах світу ефективним стимулом прискорення 

інноваційних змін є амортизаційна політика. Зокрема, законодавством Японії 

для стимулювання впровадження високотехнологічного та екологічно 

безпечного обладнання дозволено в перший рік його експлуатації 

амортизувати 50 % його вартості. Крім того, для малих та середніх 

підприємств діє такий пільговий режим амортизації очисного обладнання: в 

перші три роки вони можуть амортизувати по 30 % його вартості. Також у 

США строки амортизації науково-дослідного обладнання були скорочені до 

3 років, іншого обладнання – до 5 років [357]. 

Доцільно розглянути основні принципи фінансового регулювання 

інноваційної діяльності в таких розвинених країнах, як Австралія та Франція 

для вивчення перспективних напрямів його імплементації у вітчизняних 

умовах. Так, податкове регулювання інноваційної активності в Австралії – це 

прозора, вигідна та доступна програма податкових пільг, що допомагає 

компаніям компенсувати частину витрат на інновації та наукові дослідження 

і є відкритою для фірм усіх розмірів у різних секторах, які провадять 

інноваційну діяльність.  

Особливостями податкового регулювання інноваційної активності в 

Австралії є:  

1. Поточні витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські 

роботи можуть бути відняті в розмірі 125 % від вартості на рік, в якому вони 

були понесені. Поточні витрати охоплюють заробітну плату та інші витрати 

на оплату праці, безпосередньо пов’язані з інноваційною діяльністю, й 
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укладанням контрактів зі зареєстрованими науково-дослідними установами 

та інші витрати на проведення досліджень.  

2. Обладнання, що використовується для науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт амортизується протягом трьох років, а норма 

амортизації становить 125 %.  

3. Обов’язково високий ступінь технічного ризику, тобто певна 

невизначеність щодо результатів досліджень. Також це має бути 

нововведення з відповідним рівнем новизни, а результати повинні бути 

використані на звичайних комерційних умовах й бути економічно корисними 

для Австралії [382]. 

За даними проведених упродовж 2015 року досліджень, податкові 

пільги в Австралії становлять 8 центів за долар, витрачений на науково-

дослідні та дослідно-конструкторські роботи для великих фірм (нижче 

середнього показника по ОЕСР на 1 цент за долар) та 20 центів для середніх 

та малих компаній, це більше, ніж у середньому по країнах ОЕСР на 5 центів 

за долар. Кожна велика група компаній отримує користь від податкових пільг 

на суму 10 мільйонів доларів на рік [382]. Опитування австралійських 

компаній показують, що для 23 % респондентів податкові пільги були 

важливі для їх виробництва, й, принаймні, реалізації одного інноваційного 

проекту протягом останніх трьох років, причому 50 % респондентів вказали, 

що податкові пільги мали значне або вирішальне значення у розв’язанні 

питання щодо продовження, розширення або покращення якості 

інноваційних проектів [365]. 

Отже, органи державного регулювання активно підтримують 

інноваційну діяльність у Австралії, що позначається на стрімкому 

економічному розвитку країни та покращенні рівня життя населення. Велика 

кількість підприємств користується податковими пільгами завдяки 

прозорості системи регулювання.   

Францію вважають однією з передових країн, що успішно підтримують 

інноваційну діяльність з допомогою інструментів фінансового регулювання.  
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Відзначимо, що Франція досягла значних успіхів у інноваційному 

розвитку за останні десятиріччя, у тому числі у зв’язку із активним 

використанням такого інструмента, як пільгове кредитування інноваційного 

підприємництва. Цей механізм є особливо ефективним для малих 

підприємств та дає змогу отримати позику на значний строк під пільгові 

відсотки для виконання певних видів інноваційної діяльності, зокрема для 

створення нових конкурентоспроможних технологій та видів інноваційної 

продукції на основі технологічної кооперації та спеціалізації окремих 

суб’єктів малого бізнесу.  

У Франції різні пільги передбачено для акціонерних товариств. 

Зокрема, в перші два роки своєї діяльності їх повністю звільняють від 

оподаткування, за третій рік оподаткуванню підлягає лише 25  % доходу, 

четвертий – 50 %, п’ятий – 75 %, і тільки починаючи з шостого року – 

оподатковують усі 100 % доходу [303, c. 44]. Зі середини 1990 року малі та 

середні підприємства є пріоритетом для державної підтримки інноваційної 

діяльності. У межах зусиль зі сприяння індустрії венчурного капіталу, 

французький уряд зараз також пропонує податкові пільги, зорієнтовані на 

стартапи та венчурний капітал, зниження податку на прибуток для інвестицій 

у малі і середні підприємства [388]. 

Досвід Франції також підтверджує, що ефективність державної 

політики підтримки інноваційної діяльності залежить від використання 

різних податкових преференцій, зокрема податкового кредиту як частини 

коштів, на яку зменшують суму податкового зобов’язання у зв’язку із 

веденням інноваційної діяльності в країні. Податковий кредит активно 

застосовують у Франції, де його максимальний обсяг сягнув 5  млрд євро.                 

У Франції з 2004 до 2008 року використовували комбіновану систему 

податкового дослідницького кредиту (CIR), яка передбачала розрахунок 

податкового кредиту за двома схемами. Основою для розрахунку першої 

частини був обсяг збільшення витрат на інноваційні роботи у звітному 
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періоді порівняно з попереднім, а інша частина залежала від загального 

розміру витрат, що були спрямовані на інноваційну діяльність.  

Ця програма передбачає такі переваги:  

– автоматичність застосування; 

– відсутність потреби в отриманні різного роду дозволів; 

– залишає підприємству повну свободу дії; 

– можливість отримання фінансової допомоги; 

– створення сприятливих умов для розвитку середнього і малого бізнесу;  

– виступає стимулом для створення спільного підприємства; 

– стимулює до залучення наукових кадрів [3, с. 9-10].  

Також у 2004 році як інструмент податкового регулювання для 

створення і розвитку малого та середнього бізнесу у дослідницькій сфері 

запроваджено програму “Молоді інноваційні підприємства” (YIC). Отримати 

статус YIC може фірма, яка існує не більше восьми років та інвестує у 

науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи не менше 15 % 

загальних витрат. Ці підприємства отримують низку переваг [3, с. 10]: 

– звільнення на перші три роки від корпоративного прибуткового податку, 

а наступні два роки платять тільки 50 % податку; 

– повне або часткове звільнення від сплати місцевих податків, що 

пов’язані з вартістю майна та споруд; 

– звільнення від сплати соціальних платежів за працівників сфери 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок. 

До сьогодні в Європі Франція вважається передовою країною у сфері 

податкового стимулювання науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт, тоді як, наприклад, Великобританія почала застосовувати податкові 

пільги порівняно недавно. Для стимулювання інноваційної діяльності у 

Франції 2000 року було запроваджено пільговий режим оподаткування 

малого і середнього бізнесу, а 2002 року – для великих підприємств. 

Податкові пільги дозволяли зменшувати суми податку на прибуток. У              

2008 році відбулося реформування діючої системи, що головно 
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відобразилося на збільшенні обсягу вирахування з оподаткованої бази витрат 

на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи [3, с. 9].  

Водночас серед недоліків цієї реформи у Франції варто виділити 

складність отримання податкових преференцій, оскільки для цього компанії 

повинні дотримуватися певних вимог. Не зважаючи на недоліки, податковий 

кредит на витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 

зростає, що є позитивним результатом програми податкового стимулювання. 

У країні розмір кредиту розподілено приблизно порівно між великими та 

малими підприємствами, а, для прикладу, у Великобританії основну частину 

податкового дослідного кредиту отримують великі підприємства.  

Непряме податкове стимулювання науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт в Австрії має схожі особливості, оскільки полягає у 

вирахуванні з оподаткованої бази витрат на їх проведення у розмірі 125-

135 %. Обсяг такого вирахування у Чехії та Угорщині перевищує 200  % від 

витрат на такі роботи, а Ірландія переважно використовує податковий 

кредит, який становить 25 % від розміру аналогічних витрат. Трохи               

більшою є сума податкового кредиту у Португалії – до 50 %, в Іспанії –                 

до 42 % [3, с. 9]. 

Імплементація досвіду розвинутих країн в Україні дасть можливість не 

допустити тих помилок, що мали місце у процесі їхньої апробації. При цьому 

у вітчизняних умовах доцільно використовувати елементи досвіду тих країн, 

що є близькими Україні за соціально-економічним характером розвитку та 

історичними аспектами формування ринкової економіки. На наше 

переконання, з погляду характеристик інноваційного процесу й 

інноваційного розвитку Україна дещо “нагадує” Польщу, Чехію, Хорватію в 

період їх вступу до ЄС та Туреччину, відтак, доцільно розглянути досвід 

фінансового регулювання інноваційної активності зокрема в цих країнах.  

У Польщі, Словаччині та Чехії визначальну роль у розвитку інновацій 

займає державне регулювання. Ефективність цього регулювання 

демонструють дослідження інноваційної активності Європейського Союзу. 
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Згідно з інноваційним таблом країн-членів ЄС 2013 року, Словаччина, Чехія, 

Угорщина займають лідируючі позиції, а Польща та Румунія отримали 

результат нижче середнього. Дослідники вказують, що в Чехії змінюється 

структура доходів бюджету, зокрема зменшується податковий тягар 

корпоративного сектора. Ефективна ставка оподаткування доходів капіталу в 

Чехії відчутно нижча, ніж в Україні. За інших рівних умов, цей чинник має 

заохочувати інвестиції. Для виконання фіскальних функцій Україна може 

компенсувати скорочення надходжень корпоративних податків зростанням 

доходів від акцизів, частка яких в українському державному бюджеті значно 

нижча, ніж у чеському [356, с. 526]. 

У Хорватії компанії, які здійснюють витрати лише на науково-дослідні 

та дослідно-конструкторські роботи, не повинні сплачувати корпоративний 

податок. Усі інші компанії, що інвестують у ці роботи, можуть у подвійному 

розмірі відносити витрати на такі інвестиції на валові витрати при 

розрахунку бази оподаткування. Відповідні витрати (на заробітну плату, на 

матеріали, необхідні для проведення науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт, на ліцензування, амортизацію) можуть також 

відніматися від бази оподаткування. 

У Туреччині суму податку з доходу сплачують без нарахування 

відсотків. Ще одним інструментом фінансової підтримки інноваційної 

діяльності є встановлення пільгового режиму амортизаційних відрахувань, 

що передбачає визначення спеціальних норм таких відрахувань, що дає змогу 

суб’єктам інноваційного бізнесу модернізувати виробництво з метою 

підвищення його ефективності [252]. 

Республіка Польща – країна з близьким рівнем розвитку до України та 

історією становлення державності й відновлення економічного потенціалу. 

Щодо фінансового регулювання у Польщі, то відзначимо, що підприємці 

можуть у цей час скористатися двома видами податкових стимулів 

інноваційної діяльності. По-перше, податкові пільги на придбання нових 
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технологій, що дає змогу віднімати до 50 % витрат, понесених на придбання 

інноваційних технологій.  

По-друге, існують стимули для суб’єктів, що мають статус науково-

дослідницького центру: зменшення бази оподаткування податку на прибуток 

на 20 % та звільнення від сільського і лісового податку на суму до 200  тис 

євро протягом 3 років поспіль. Однак отримати статус науково-

дослідницького центру складно, оскільки вимоги охоплюють чистий дохід у 

розмірі 1,2 млн євро, і принаймні, 20 % від доходів мають бути отримані за 

рахунок надання послуг у сфері науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт, або прав промислової власності [381]. Водночас 

частина пільг у Польщі реалізується в рамках функціонування вільних 

економічних зон, які демонструють свою ефективність. 

Також у Польщі як дієвий інструмент фінансового регулювання 

використовують пільгове кредитування для інноваторів. Сума кредиту не 

може перевищувати 75 % від прийнятних витрат, або суму в розмірі 2 млн 

злотих (0,5 млн євро). Такий кредит видають на термін не більше 10 років. 

Проте значення витрат на інновації стосовно ВВП у Польщі становить лише 

0,9 %. Це найнижчий показник у Європейському Союзі, а 27,8  % компаній 

Польщі станом на 2014 рік зовсім не проявляють інноваційної активності. У 

Польщі найпоширенішим інструментом регулювання інноваційної діяльності 

залишаються гранти від Європейського Союзу. Більше 40 % компаній знають 

про наявність державних субсидій, але тільки 4,2 % використовували їх у 

2014 році для проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт, а лише 1,5 % зробили це для інноваційного виробництва [380]. 

У Польщі тільки 6,9 % опитаних компаній у 2014 році використовували 

наявні податкові стимули для підтримки інноваційної діяльності (у формі 

податкових пільг на придбання нових технологій). Тому, можна стверджувати, 

що уряд Польщі приділяє недостатньо уваги новим розробкам та дослідженням, 

зважаючи на це у довгостроковій перспективі конкурентоспроможність 

польської економіки може знижуватися. Невисока активність компаній у 
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використанні податкових стимулів зумовлена недостатнім інформаційним 

забезпеченням щодо можливостей застосування інструментів фінансового 

регулювання інноваційної діяльності. Також економічні суб’єкти вважають 

ризиковим використання податкових пільг через недовіру до діяльності 

податкових органів, що характерно і для України [380]. 

Очевидно, що Україна належить до країн, які “наздоганяють”, зокрема 

вона може здобути певні дивіденди у конкурентній боротьбі за рахунок 

потужного наукового сектора та завдяки міцній ресурсній базі. Україна 

сьогодні також пропагує важливість інноваційного розвитку для досягнення 

суспільного добробуту, водночас технологічні зрушення, що відбулися в 

роки незалежності, були стихійними, а основні потужності зростання 

продовжують концентруватися в групі галузей з невисоким рівнем 

інноваційної активності, ґрунтуючись на експорті сировинних товарів , 

зокрмеа продукції металургії й хімічної промисловості. В Україні показник 

інвестиційної активності за даними обстежень інноваційної діяльності не 

перевищує 20 %, тоді як середній показник по ЄС становить 44 %. 

Для підвищення інноваційної активності вітчизняних підприємств 

Україні доцільно застосовувати елементи досвіду окремих зарубіжних країн. 

Держави, близькі за рівнем економічного розвитку, активно  використовують 

саме податкові пільги для стимулювання інноваційної активності, зокрема, 

прикладом слугують Чехія, Румунія та Хорватія, де роль таких інструментів 

у системі фінансового регулювання є ключовою. Це пов’язано із браком 

ресурсного потенціалу для застосування бюджетних інструментів, що 

характерно і для України. 

Загалом аналіз іноземного досвіду фінансового регулювання 

інноваційної діяльності дає змогу визначити такі ключові, на наш погляд, 

напрями його імплементації у вітчизняну практику: 

1. Досягнення оптимального балансу між прямими та непрямими 

інструментами регулювання, що спостерігається у Франції, Сполучених 

Штатах Америки та Канаді.  
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2. Зосередження особливої уваги на стимулюванні інноваційної діяльності 

малих та середніх підприємств, враховуючи досвід Нідерландів та Португалії.  

3. Державі доцільно диверсифікувати методи регулювання інноваційної 

діяльності, запроваджувати у практику створення резервних фондів інвестиції 

та популяризувати амортизаційні пільги, зокрема в Австралії варто перейняти 

досвід транспарентності та прозорості діяльності державних органів щодо 

застосування податкових інструментів.  

4. Для України, на наш погляд, значний інтерес становить подальше 

вивчення досвіду Хорватії з питань запровадження повного звільнення від 

податку на прибуток для підприємств, які займаються винятково науково-

дослідними і дослідницько-конструкторськими роботами. Це дасть змогу на 

сучасному етапі розвитку збільшити кількість нововведень та наукових 

розробок, що в довготривалій перспективі допоможе покращити технологічну 

оснащеність виробництва, збільшити обсяги прибутків й рентабельність 

підприємств. 

5. З огляду  на вітчизняні економічні реалії, вважаємо доцільним 

підвищення ефективності функціонування вільних економічних зон за 

прикладом Польщі як утворень, що передбачають звільнення від податків на 

певний термін для підприємств, та які працюють там і створюють інноваційну 

продукцію. Цей досвід уже застосовували в Україні, проте не зовсім ефективно, 

тому варто стабілізувати законодавство, що регулюватиме діяльність вільних 

економічних зон та повторно використати їх як апробаційний механізм для 

перспективних та пріоритетних для країни нововведень.  

6. Потребує вивчення і досвід Туреччини щодо встановлення пільгового 

режиму амортизаційних відрахувань з визначенням спеціальних норм таких 

відрахувань, з метою пришвидшення процесів модернізації інноваційних 

виробництв й їхнього технологічного оновлення. 

Отже, причинами значного відставання України в інноваційному 

розвитку є економічна й політична нестабільність, відтік кваліфікованих 

кадрів закордон, відсутність розвиненої фінансової системи, огріхи у 
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бюджетно-податковій політиці. У цьому контексті необхідно досягти 

стабільності нормативно-правової бази, що регулюватиме діяльність 

інноваторів та підприємств, які займаються науково-дослідними і дослідно-

конструкторськими роботами, сприяти підвищенню рівня обізнаності щодо 

можливості отримання пільг та грантів. Держава повинна створити 

сприятливі умови для реалізації інновацій та залучення інвестиції з-за 

кордону, зокрема у пріоритеті з погляду реалізації інноваційного потенціалу 

галузі економіки. При цьому однією з передумов успіху є імплементація у 

вітчизняну практику окреслених вище елементів успішно апробованого 

зарубіжного досвіду, що у перспективі повинно дати змогу сформувати дієву 

систему фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні. 

  

5.3. Стратегія фінансового регулювання інноваційної діяльності в 

Україні та концепція формування інноваційного потенціалу  

 

Соціально-економічний  розвиток в Україні у сучасних умовах немож-

ливий без перманентного впровадження передових технологій та 

інноваційних продуктів в усі сфери життєдіяльності. Дослідження динаміки 

сучасних світових економічних процесів підтверджує, що темпи розвитку 

будь-якої країни значною мірою залежать від інноваційності, адже ця 

характеристика є основною у виробничій, науково-технічній, соціальній та 

інших сферах. Саме від успішності впровадження інноваційних механізмів 

розвитку залежить вектор руху України – в напрямі високорозвинених 

держав, або ж навпаки – технологічного відставання, а відтак втрати 

перспектив повноцінного членства у ЄС. У цьому контексті важливим 

чинником є формування інноваційного потенціалу країни, роль якого 

з’ясуємо нижче. 

При цьому зауважимо, що концепцію формування інноваційного 

потенціалу розглядаємо крізь призму організації системи фінансового 

регулювання інноваційної діяльності в Ураїні, враховуючи обґрунтовані у 
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попередніх частинах дослідження взаємозв’язки й взаємообумовленість 

інноваційного потенціалу та функціонування системи фінансового 

регулювання, зважаючи на результати проведеного економіко-математичного 

моделювання. Також формування інноваційного потенціалу, на наш погляд,  

є однією із ключових цілей формування і реалізацїі стратегії фінансового 

регулювання інноваційних процесів. 

Важливим аспектом у вивченні інноваційного потенціалу є 

дослідження його структури. Також, забезпечення інноваційного потенціалу, 

вважається, можливе тільки завдяки цілісному комплексу дій, зокрема через 

фінансове забезпечення та рівень податкового навантаження, науково-

технологічний, маркетинговий, інформаційний, інтелектуальний, 

екологічний, а також інвестиційний потенціали (рис. 5.8) [36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.8. Структура інноваційного потенціалу [36] 

 

При цьому розглядають три механізми впливу непрямих податків на 

інвестиційно-інноваційну діяльність суб’єктів господарювання, а саме:  

1) нейтральний (відсутність впливу на інвестиційно-інноваційну 

активність);  

2) песимістичний (негативний вплив);  

3) оптимістичний (позитивний вплив) [36, с. 145]. 

Інноваційний 

потенціал 

Науково-

технологічний 

потенціал 

Маркетинговий 

потенціал  

Фінансове забезпечення         

та рівень податкового 

навантаження 

Інформаційний 

потенціал  

Інтелектуальний 

потенціал  

Інвестиційний 

потенціал  

Екологічний 

потенціал  



 

 

349 

Відтак формування інноваційного потенціалу, рівень використання 

якого в Україні надзвичайно низький, перебуває у тісній залежності від 

ефективності діючої системи як прямого, так і непрямого оподаткування. 

При цьому в умовах фінансової нестабільності, саме непрямі податки 

постають одним із основних джерел наповнення бюджету. Тому, зважаючи 

на перспективи євроінтеграції України, необхідно працювати над подальшим 

удосконаленням та гармонізацією системи оподаткування у тому числі з 

метою формування інноваційного потенціалу вітчизняної економіки. 

На наш погляд, доцільно розглядати інноваційний потенціал, 

виділивши ключові його складові – ресурсну та інституційну. Ці елементи 

співіснують, взаємодіють і сприяють формуванню інноваційного потенціалу 

як певних суб’єктів, так і країни загалом. 

Ресурсна складова охоплює кожен вид ресурсів окремо та пов’язана із 

рівнем його застосування в інноваційному процесі. Розширення інноваційної 

діяльності уможливлює збільшення ефективності використання ресурсів, а, 

отже, й реалізації сформованого інноваційного потенціалу країни взагалі. 

Основною ознакою структуризації ресурсних елементів є функції, які вони 

виконують в інноваційному процесі. На нашу думку, їх можна виділити у 

такі підскладові: фінансові, матеріально-технічні, інформаційні та 

підприємницькі. При цьому якісний інноваційний продукт сприяє 

покращенню показників інноваційного потенціалу економіки. Відтак він 

впливає на ресурсну складову, оскільки містить потенційно нові можливості 

для розвитку, а отже, здатний вивести на якісно вищий рівень економіку 

країни. 

Інституційна складова інноваційного потенціалу відіграє важливу роль, 

адже впливає на функціонування й ефективність інших елементів. Вона 

охоплює низку суб’єктів інноваційної діяльності:  

– науково-дослідні інститути, що забезпечують розроблення нових 

технологій;  
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– підприємства, які безпосередньо реалізують нові продукти, шляхом 

запровадження їх у виробництво, інституційні інвестори (венчурні 

фонди зокрема).  

Отже, ми вважаємо, що ця складова відображає зв’язок підприємств з 

наукою, яка своєю чергою є рушієм розвитку виробничої сфери, адже 

формує інноваційні ідеї і вже оформлені розробки. Також вищезгадані 

суб’єкти взаємодіють зі споживчим ринком, який власне і є основним 

оцінювачем готового продукту, а також залежать від методів організації 

управління інноваційними процесами в державі. 

В Україні існує достатньо розвинута, однак де-факто малоефективна 

інноваційна інфраструктура, яка охоплює різні інноваційні центри, науково-

дослідні інститути, інноваційні бізнес-інкубатори, трансфер технологій, 

наукові парки, які б мали сприяти розвитку інноваційного потенціалу 

держави. Найдієвішими з існуючих були спеціальні (вільні) економічні зони, 

але після певних змін у законодавстві 2005 року, які передбачили 

позбавлення їх засобів для стимулювання інновацій, їхня активність 

знизилася. На нашу думку, цей крок з боку держави був стратегічною 

помилкою в курсі на стимулювання рівня економічного розвитку країни на 

інноваційних засадах. 

Проте ми вважаємо, що зараз українська економіка володіє певним 

інноваційним потенціалом, значна частка якого зумовлена існуючими 

сьогодні стартовими позиціями. Для відновлення економічного зростання в 

Україні необхідне його стимулювання на основі побудови інноваційної 

моделі, інтеграції інноваційного потенціалу з іншими складовими 

економічного потенціалу та відповідному впровадженні інноваційних 

технологій у всі сфери суспільного життя. У зазначеному й полягає мета 

концепції формування інноваційного потенціалу. 

Враховуючи мету, ключовими завданнями концепції є: 

1) безпосередньо формування потенціалу у контексті розвитку його 

ресурсної та інституційної складової (первинне завдання); 
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2) підвищення ефективності використання, оскільки інноваційний 

потенціал може бути сформований, однак при цьому залишатись не 

використаним чи використовуватись недостатньо. 

Очікувані результати реалізації концепції випливають із поставлених 

завдань й логічно інтегровані з метою й цілями стратегії фінансового 

регулювання. 

Водночас концепція може реалізуватись на трьох рівнях, які в цілому 

тісно взаємозв’язані:  

– макрорівні; 

– мезорівні (галузевому й регіональному); 

– мікрорівні (у цьому випадку можна говорити про потенціал 

інноваційної діяльності підприємств, оскільки на даному рівні, на відміну від 

двох інших, відсутня інституційна складова, тобто залишається лише 

ресурсна (аскпекти формування і реалізації мезо- і мікрорівневого 

потенціалу були проаналізовані у підрозділі 4.3)). 

Розглянемо детальніше напрями реалізації концепції формування 

інноваційного потенціалу в національній економіці. 

Так, особливу роль у фінансуванні інновацій відіграють інституційні 

інвестори, які власне і становлять інституційну складову інноваційного 

потенціалу. У Західних країнах основними такими інститутами є банки, 

страхові компанії, венчурні фонди. Саме вони здійснюють інноваційне 

інвестування, під яким розуміють одну з економіко-правових форм 

інвестування, що реалізується з метою впровадження досягнень науково-

технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу для досягнення 

певного соціально-економічного ефекту, в тім числі випуску і 

розповсюдження принципово нових видів техніки та технології, досягнення 

прогресивних міжгалузевих структурних зрушень, реалізації якісних змін у 

стані продуктивних сил, поліпшення соціального й екологічного становища, 

випуску нових конкурентоспроможних товарів, послуг тощо [51, c. 273]. 
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В Україні інвестиційна активність страхових компаній і комерційних 

банків в цілому низька, особливо у контексті фінансування інноваційних 

проектів. У законодавстві взагалі не задекларовано такий тип банківської 

установи, як інвестиційний банк. Тобто спеціалізовані банки, діяльність яких 

спрямована на фінансове забезпечення інвестиційної діяльності, зокрема 

здійснення інвестицій в інноваційні проекти в Україні, взагалі не 

представлені повноцінним сегментом фінансового ринку. Зауважимо, що 

зареєстрований у 2004 році Національним банком України Український банк 

реконструкції та розвитку, який був створений з метою сприяння розвитку 

інноваційної діяльності в Україні, через надання банківських послуг та 

продуктів підприємствам, що займаються інноваційною діяльністю, 

функціонував переважно як універсальний банк [141, c. 20]. 

На наш погляд, власне впровадження у виробництво інновацій є 

найскладнішим етапом інноваційного процесу. Суттєве значення на цьому 

етапі відіграє наявність джерел фінансування проекту і проведення 

достовірного аналізу щодо попиту на цей продукт на споживчому ринку. 

Саме тому окреслений процес досить ризиковий, відповідно важливим є 

гарантування кредитів, які надають банки державою. Зважаючи на те, що  

жодна держава, в зв’язку зі значною кількістю неприбуткових стартап 

проектів не здатна цього зробити, у світовій практиці виникли інститути, що 

фінансують інноваційні продукти. Ключовими із них є, зокрема, венчурні 

фонди, незважаючи на те, що венчурний капітал в Україні зародився 

порівняно недавно, ціллю яких є досягнення значних прибутків за                  

значних ризиків.  

Попри суттєве зростання вартості активів упродовж останніх років, 

вітчизняні венчурні фонди не виконують ключової функції, а саме – 

фінансування інноваційних проектів. Тому актуалізується необхідність 

обґрунтування напрямів стимулювання підвищення їхньої ролі у формуванні 

інноваційного потенціалу національної економіки, що розглянемо 

детальніше. 
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Погоджуємось із думкою вітчизняних учених, що венчурний капітал в 

Україні недостатньо розвинений, оскільки жоден із венчурних фондів не 

інвестує у розвиток технологій шостого технологічного укладу. При цьому 

вітчизняне законодавство не приділяє достатньої уваги венчурному капіталу, 

законопроекту щодо основних засад формування та регулювання ринку 

венчурного капіталу в Україні на сьогодні остаточно не розроблено, робота зі 

заснування національної венчурної компанії призупинена [197, c. 69-79]. 

Зауважимо, що венчурні капіталовкладення можуть здійснюватися як  

стартові; у період розвитку компанії; при реалізації певної операції; інші. 

При цьому динаміка інвестицій на основі венчурного капіталу в Україні у 

2008-2014 роках показує, що найбільшу частку займають інвестиції на 

пізніших стадіях, отже, інвестиції з меншою кількістю ризику [295]. 

Відповідно найменшу частку становлять інвестиції на початковому етапі, так 

званий “посівний капітал”. Тим часом у світовій практиці венчурні 

капіталісти прагнуть знайти, профінансувати, а потім отримати прибуток від 

перспективних компаній на ранній стадії, відтак вони накопичують кошти 

вкладників, об’єднують їх у фонд та інвестують у технологічні компанії, які 

на їхню думку, матимуть більшу цінність. Зазвичай частка доходів становить 

20 %, а тривалість життя венчурного фонду становить 10 років, що є саме 

тим відрізком часу, якого потребує підприємство для розвитку. Більшість 

компаній, що отримали фінансування венчурного фонду не доживають навіть 

до ІРО чи продажу, значно частіше вони зазнають невдачі і, як результат, 

закриваються венчурні фонди, які вкладали в них капітал.  

Потрібно враховувати й те, що формування інститутів венчурного 

фінансування і розвиток венчурного бізнесу в Україні розпочався у                     

1992 році. У багатьох розвинених країнах світу цей вид інституційних 

інвесторів спрямовує кошти вкладників в інноваційну сферу. В Україні 

тенденції абсолютно інші – кошти венчурних фондів інвестують у 

будівництво і нерухомість і поки що мало орієнтовані на “хай-тек” 

технології. Негативним є те, що венчурне фінансування в Україні зародилося 
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не з метою розвитку ініціативних інноваційних проектів, а з метою виходу з 

кризи і підвищення ефективності роботи приватизованих підприємств. 

Відповідно до появи венчурного капіталу українського походження 

розвиток вітчизняних венчурних фондів поділяють на два етапи. Перший  – 

1992–2001 роки – характеризувався наявністю 7 венчурних фондів 

неукраїнського походження. Напрями інвестування цих фондів стосувалися 

менш ризикових та традиційних галузей (агробізнес, харчопереробна галузь, 

виробництво будівельних матеріалів та меблів). Вкладали інвестиції у вже 

функціонуючі підприємства середнього бізнесу [161]. Отже, робота цих 

венчурних фондів суттєво відрізнялася від класичної діяльності венчурних 

фондів у розвинених країнах. Наступний етап – 2001 рік – дотепер – 

розпочався з прийняттям Закону України “Про інститути спільного 

інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”. Це виявилося 

важливим кроком на шляху розвитку вітчизняної індустрії спільного 

інвестування, адже наблизило українське законодавство до стандартів 

цивілізованих країн. Венчурний фонд був визначений як недиверсифікований 

інститут спільного інвестування закритого типу, який провадить винятково 

приватне розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування серед 

юридичних та фізичних осіб. Результатом прийняття закону також було 

зростання кількості венчурних фондів і активізація створення їх резидентами 

України [157]. 

Комплексний підхід до розв’язання існуючих проблем передбачає й 

розуміння того, що до суб’єктів венчурного фінансування відносять не лише  

венчурні фонди, але й банки, страхові компанії, інвестиційні компанії, 

приватні інвестори й державні інститути [161, c. 227]. Структура джерел 

венчурного капіталу значно відрізняється специфікою країн, що є наслідком 

особливостей законодавчого регулювання й укоріненими у фінансовій сфері 

нормами. Зокрема, у США до джерел венчурного капіталу належать пенсійні 

фонди, а також промислові і торгові корпорації, страхові компанії, різні 

фонди, при цьому помітну роль у венчурному бізнесі у США відіграють 
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фізичні особи [389, c. 34]. У країнах Західної Європи список учасників 

венчурних фондів дещо ширший. Його доповнюють державні установи, 

комерційні і клірингові банки, університети тощо. Найбільш характерна 

особливість країн Західної Європи порівняно зі США – вища питома вага у 

венчурному бізнесі банківських структур, а також участь у венчурному 

бізнесі великих промислових компаній [49]. 

В Україні потенційними джерелами венчурного капіталу є вільні 

фінансові ресурси великих компаній, недержавних пенсійних фондів, 

страхових компаній, інститутів спільного інвестування та інших комерційних 

установ. Очевидно, що порівняно із США та країнами Західної Європи 

спектр значно вужчий, що спричинює дефіцит фінансування для розвитку 

венчурних фондів, а відтак формування інноваційного потенціалу економіки.  

На сьогодні в Україні склалася непроста економічна ситуація, а тому 

значні кошти з бюджетних фондів, зокрема у складі бюджетів розвитку, 

виділяють на інноваційні розробки не завжди. Банки та страхові компанії 

мають обмежений відсоток венчурних інвестицій у своїх активах. За цих 

обставин, як показує світовий досвід, одним із найефективніших заходів для 

пожвавлення інвестиційного процесу в умовах дефіциту власних коштів і 

низької кредитної активності комерційних банків є сприяння розбудові 

системи інститутів спільного інвестування, зокрема венчурних фондів.  

В успішному розвитку інститутів спільного інвестування та, власне, 

венчурних фондів в Україні зацікавлені і підприємства, які отримують 

альтернативні банківським кредитам джерела фінансування, і населення, яке 

з відносно невеликими коштами може стати учасником фондового ринку, і 

держава, яка завдяки активному розвитку економіки й фондового ринку 

загалом та інвестиційних фондів як невід’ємної його частини отримує 

додаткові кошти в бюджети. 

В Україні попри значну кількість венчурних фондів, враховуючи те, що 

вони віднесені до інститутів спільного інвестування згідно з чинним 

законодавством, їхня діяльність несуттєво пов’язана з інноваційною сферою. 
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Якщо у 2003 році в Україні налічувалося всього шість інститутів спільного 

інвестування, три з яких були венчурними фондами, то у 2008 році – уже 888, 

з яких 636, тобто 71,6 % – венчурні фонди.  

У період після світової економічної кризи 2008-2009 років загальна 

кількість інститутів спільного інвестування збільшувалася, за винятком             

2014 року (станом на 01.01.2016 року їх кількість в Україні становила 1  147, 

в тому числі 986, тобто 86 %, – венчурні фонди (наприклад, у країнах Європи 

функціонувало лише 298 фондів) [321]. Розглянемо результати діяльності 

інститутів спільного інвестування в Україні. Початково простежимо 

динаміку активів цих інститутів у 2011-2015 роках (таблиця 5.3). 

Таблиця 5.3 

Активи інститутів спільного інвестування в Україні  

у 2011–2015 роках, млн грн. 

Вид інститутів 

спільного інвестування 

Вартість активів інститутів спільного інвестування 

2011 2012 2013 2014 2015 

Пайові інвестиційні 

фонди 

96 047,28 118 404,59  137 426,33 148 123,59 170 855,30 

Корпоративні 

інвестиційні фонди 

36 077,25 42 012,45 45 959,57  65 627,50 72 485,84 

Усього 132 124,53 160 417,04 183 385,90 213 751,09 243 341,15 

Диверсифіковані 1 763,53 2 189,66 1 497,76 1 196,74 788,40 

Спеціалізовані – – – 33,63 21,58 

Недиверсифіковані 130 361,00 158 227,38 181 888,13 212 520,72 242 531,17 

Усього 132 124,53 160 417,04 183 385,90 213 751,09 243 341,15 

Закриті (невенчурні) 10 135,34 11 365,06 9 864,79 10 708,90 11 042,39 

Інтервальні 188,6 164,01 128,72 110,71 90,39 

Відкриті 230,68 162,95 105,81 61,05 55,96 

Венчурні 121 569,91 148 725,02 173 286,58 202 870,43 232 152,41 

Усього 132 124,53 160 417,04 183 385,90 213 751,09 243 341,15 

 Джерело: складено на основі: Ринок цінних паперів. Європейський вибір: нові можливості та 

зростання [Електронний ресурс] // Річний звіт НКЦПФР 2015. – 2016. – Режим доступу: 

http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/ 1433281.pdf  (дата звернення:  21.11.2016) 
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З таблиці 5.3 видно, що загальна сума активів інститутів спільного 

інвестування на кінець 2015 року становила 243,34 млрд грн, з яких                 

225,49 млрд грн – активи венчурних інститутів спільного інвестування. Так, у 

2015 році спостерігалася тенденція до збільшення активів венчурних фондів, 

а упродовж п’яти останніх років їх обсяг зріс удвічі, що підтверджує 

популяризацію венчурних фондів в Україні. 

Оцінюючи активи венчурних фондів, доцільно розглянути зміну 

структури їх розміщення (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 

Структура активів венчурних фондів в Україні  

у 2012-2015 роках, млн грн. 

Назва активу 2012 2013 2014 2015 

Дебіторська заборгованість 73 251,98 89 160,59 102 450,05 129 932,18 

Інші інвестиції 20 519,86 24 804,72 34 124,04 40 908,30 

Акції 17 164,24 19 342,71 29 726,62 23 516,32 

Векселі 20 331,21 18 474,19 15 760,92 13 121,21 

Облігації підприємств 10 268,24 10 871,21 7 969,25 8 549,47 

Грошові кошти 3 182,07 3 839,42 2 837,78 3 222,00 

Об’єкти нерухомості 3 572,55 4 159,12 4 401,70 6 058,33 

Державні цінні папери 62,23 17,37 92,20 102,14 

Деривативи 155,08 110,19 78,04 52,63 

Заставні 13,30 88,33 21,94 20,23 

Банківські метали 15,00 5,27 11,42 5,29 

Облігації місцевих позик 3,69 0 0 0,00 

Казначейські зобов’язання 

України 

4,66 9,32 0 - 

Ощадні (депозитні) сертифікати 0,00 361,54 0 - 

Усього: 148 544,11 171 243,97 197 473,95 225 488,09 

 Джерело: складено на основі : Інновації для розвитку ринку [Електронний ресурс] // Річний 

звіт НКЦПФР 2012. – 2013.  – Режим доступу: http:// 

www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1370875350.pdf» (дата звернення:  26.07.2016); Ринок цінних 

паперів. Європейський вибір: нові можливості та зростання [Електронний ресурс] // Річний звіт 

НКЦПФР 2015. – 2016. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/ 1433281.pdf 

(дата звернення:  20.11.2016) 
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Відзначимо, що вкладення в облігації підприємств, векселі та 

деривативи зменшуються, проте зростають вкладення в об’єкти нерухомості 

та державні цінні папери. Це свідчить про те, що сьогодні в Україні венчурні 

фонди не ризикують і вкладають свої кошти у “перевірені” активи, чим 

суттєво “спотворюється” їхнє первинне інноваційне призначення. Тобто 

переважна частина венчурних фондів в Україні зовсім не пов’язана із 

фінансуванням інноваційної діяльності, зосереджуючись у секторі 

будівництва й операцій з нерухомістю. 

 Розглянемо детальніше венчурні фонди в Україні, які володіють 

найбільшим обсягом активів (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 

Венчурні фонди з найбільшим обсягом активів в Україні, 

станом на 01.01.2016 року, млн грн. 

№ з/п Найменування фонду 
Вартість активів, 

млн грн 

1. ПАТ “ВЗНКІФ “Унібудінвест”” 8 812,25 

2. ПАТ ЗНВКІФ «Скло-Інвест» 8 020,14 

3. ПЗНВІФ «Девелопмент Агро» 6 999,17 

4. ПВІФ «ІнтергалБудінвест» НЗ 4 689,10 

5. ПВІФ НВЗТ «ЕСКО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ» 4 578,68 

6. ПАТ «ОФЕРЕНТ» 4 374,24 

7. ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» 4 192,77 

8. ПНВІФЗТ «Український оптимум» 3 508,10 

9. ПЗВНІФ «Прем’єр капітал» 3 231,05 

10. ПВНЗІФ «МЕГАПОЛІС-ІНВЕСТ» 2 826,92 

 

Джерело: складено на основі : Ринок цінних паперів. Європейський вибір: нові можливості та 

зростання [Електронний ресурс] // Річний звіт НКЦПФР 2015. – 2016. – Режим доступу: 

http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/ 1433281.pdf (дата звернення:  21.11.2016) 
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Отже, безумовним лідером є ПАТ “ВЗНКІФ “Унібудінвест””, що 

вкотре підтверджує слабку орієнтацію венчурних фондів на ризикове 

інноваційне інвестування. При цьому в Україні обсяги активів венчурних 

фондів є значно нижчими, аніж це необхідно для фінансування великих 

інноваційних проектів. 

Не зважаючи на загалом позитивну тенденцію щодо зростання 

кількості венчурних фондів, вважаємо, що на українському ринку 

венчурного капіталу наявні певні проблеми, які стримують розвиток 

венчурної індустрії України: 

 1. Несофрмованість та недосконалість нормативно-правової бази, 

зважаючи на те, що венчурний бізнес хоча й використовують в окремих 

законодавчих актах, однак його економічний зміст чітко непротлумачений, 

як і не визначено нормативно функції та принципи роботи таких венчурних 

фондів. 

 2. Незавдовліьний стан  підсистеми генерації знань як складової та 

основи національної інноваційної системи. 

3. Обмежений потенціал залучення ресурсів із диверсифікованих  

джерел для венчурного фінансування й відповідні обмеження цього процесу. 

 4. Дефіцит у сфері венчурного бізнесу якісного менеджменту, що 

здатні відбирати інноваційних проектів та здійснювати їхню оцінку з позицій 

успішності можливої комерціалізації. 

5. Нестача дійсно нових для ринку інноваційних проектів, які мають 

суттєвий маркетинговий потенціал та спроможні зайняти відповідну ринкову 

нішу, зважаючи на загострення конкурентної боротьби в умовах фінансової 

глобалізації та євроінтеграційних процесів. 

 На нашу думку, концептуальні основи подолання цих проблем і в такий 

спосіб стимулювання активності венчурних фондів у контексті підвищення 

ефективності формування й реалізації інноваційного потенціалу економіки 

України полягають у наступному: 
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1. Необхідно внести зміни та доповнення до чинного законодавства 

України стосовно інвестиційної діяльності. Доцільно було б розширити 

сферу потенційних інвесторів, скасувавши обмеження, що юридичні особи, 

частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25  %, не 

можуть бути учасниками інституту спільного інвестування. Адже наслідком 

цього є те, що, наприклад, багато страхових компаній не в змозі фінансувати 

ризикові проекти, хоча в розвинених країнах вони виступають як одне з 

важливих джерел інвестування інновацій. 

 2. Важливо, щоб венчурні фонди фінансували інноваційні проекти, а не 

сфери, пов’язані з низьким ризиком, і у зв’язку з цим привабливіші для них. 

Суттєву роль для розширення венчурних фірм, які можуть займатися 

інноваціями, повинні відіграти інноваційні університети. Саме вони мають 

змогу суттєво допомагати венчурним фірмам, які прагнуть розробляти 

інноваційні проекти, шляхом спільної роботи над інноваційними ідеями, 

методами їх упровадження, проведення експериментальної частини, 

опитування громадської думки, розробки перших прототипів новітньої 

продукції та багато іншого. Така кооперація сприятиме формуванню 

інноваційного потенціалу України шляхом тісного співробітництва 

провідних вишів держави та приватного бізнесу (прикладом може слугувати 

Массачусетський технологічний інститут та інші передові наукові установи і 

навчальні заклади розвинених держав). 

 3. Уряд повинен забезпечити підтримку вищезгаданих інноваційних 

університетів та венчурних фірм. Для цього можна використати елементи 

досвіду інших країн, наприклад, у США більше половини урядів штатів 

фінансують наукомісткі виробництва на етапах їхнього зародження, таким 

способом даючи можливість розробляти новітні проекти та їх реалізовувати. 

 4. Суттєвим є аспект формування інноваційної інфраструктури, яка 

охоплює весь необхідний спектр установ і організацій, що забезпечують 

розвиток і підтримку на всіх стадіях інноваційного циклу. Зокрема, 
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важливими є виробничо-технологічні структури (технопарки, інноваційно-

технологічні центри, бізнес-інкубатори). 

 5. Ефективним було б створення підприємствами у своєму складі 

власних внутрішніх венчурних підрозділів, процес чого набув поширення в 

багатьох країнах світу. Венчурні підрозділи можуть ефективно діяти і в 

Україні, забезпечуючи державу інноваційною, конкурентоспроможною 

продукцією. 

 6. Необхідне впровадження ефективної системи інформаційної 

підтримки ринку вітчизняних інновацій, що дало б змогу підвищити 

обізнаність щодо інноваційних проектів та збільшити надходження 

інвестицій з-за кордону. Для цього доречно застосовувати на рівні держави 

та окремих суб’єктів різні маркетингові заходи, використовувати                           

PR-технології для реклами країни тощо. 

 Підвищення ефективності функціонування венчурних фондів та інших 

установ, що формують інституційну складову інноваційного потенціалу, 

повинно відбуватися з урахуванням стратегії інноваційного розвитку 

України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів, що була 

розроблена урядом для стимулювання інноваційної активності та 

інноваційно-інвестиційної привабливості. 

Результатами реалізації зазначеної вище стратегії інноваційного 

розвитку повинні стати:  

– утвердження інноваційної моделі економічного й соціального розвитку 

України;  

– підвищення ефективності використання інтелектуального потенціалу 

країни;  

– посилення конкурентоспроможності національної економіки;  

– досягнення стабільного сталого розвитку й покращення добробуту 

громадян;  

– збільшення інвестицій в економіку [33, c. 794]. 
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Не зважаючи на перелічені вище проблеми розвитку венчурних фондів 

увага до ризикових стартап проектів в Україні зростає. Це зумовлено тим, що 

в умовах сучасної економіки, важливою складовою якої є інноваційність, 

відмова від упровадження проектів такого типу призвела б до сповільнення 

економічного розвитку і, як наслідок, втрати конкурентоспроможності 

вітчизняних виробників на світовому ринку. 

Відтак існуючі у вітчизняному законодавстві “прогалини” та недоліки у 

нормативно-правовому забезпеченні венчурного бізнесу стримують його 

розвиток. Тому удосконалення організаційних засад функціонування 

венчурних фондів та інтенсифікація співпраці підприємств із вищими 

навчальними закладами та науково-дослідними установами сприятиме 

активізації венчурного інвестування в Україні. Концепція формування 

інноваційного потенціалу національної економіки повинна ґрунтуватися на 

посиленні зв’язків між бізнесом й провідними університетами з науковим 

потенціалом у контексті роботи останніх над реалізацією необхідних для 

економіки в цілому та її реального сектора зокрема інноваційних проектів.  

Загалом стимулювання інноваційної діяльності має бути невід’ємною 

складовою подальшого проведення реформ у державі, адже неналежна увага 

до розвитку науково-технічної сфери фактично перекреслює перспективи 

економічного розвитку, обумовлює структурну деформацію економіки та 

домінування низькотехнологічних галузей і виробництв. У результаті цього 

Україна може залишитися сировинним придатком для економічно могутніх 

держав, оскільки на зазначених сферах незначною мірою позначаються 

наукові досягнення, і вони не можуть забезпечити підвищення рівня 

конкурентоспроможності економіки.  

Загалом концепція формування інноваційного потенціалу країни у 

контексті зазначених вище напрямів повинна враховуватись у процесі 

розроблення стратегії фінансового регулювання інноваційних процесів у 

державі, зважаючи на те, що формування й реалізація інноваційного 

потенціалу, на наш погляд, власне і є однією із ключових стратегічних цілей. 
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Відтак, вважаємо за доцільне запропонувати стратегію фінансового 

регулювання інноваційної діяльності в Україні, яка передбачає визначення 

мети й цілей регулювання, органів, відповідальних за його здійснення, 

інструментів для досягнення поставлених цілей, яка  ґрунтується на сформу-

льованих у першому і другому розділах теоретичні парадигмі та методо-

логічних підходах до функціонування системи фінансового регулювання . 

Необхідність обґрунтування такої стратегії зумовлена сучасними 

проблемами в національній економіці, зокрема: 

1. Неефективна державна політика підтримки інноваційної діяльності, як 

наслідок, відсутність дієвої системи її фінансового регулювання, низькі 

результати від застосування бюджетних та податкових інструментів. 

2. Несформованість національної інноваційної системи як об’єкта 

фінансового регулювання. 

3. Відірваність науки й освіти від практичного впровадження результатів 

науково-технічної діяльності в інноваційній сфері. 

4. Незацікавленість вітчизняних виробників виготовляти високотехнічну 

продукцію й бути успішними у міжнародній конкурентній боротьбі, не 

зважаючи на підписання Україною Угоди про Асоціацію із ЄС. 

Вважаємо, що поштовх у соціально-економічному розвитку в Україні 

можливий лище за умови розв’язання цих та інших проблем у тому числі 

шляхом формування й реалізації стратегії фінансового регулювання 

інноваційної діяльності в Україні. 

Метою реалізації стратегії є забезпечення соціально-економічного 

розвитку на основі побудови інноваційної його моделі в Україні. 

Цілями стратегії є: 

– формування інноваційного потенціалу; 

– підвищення рівня інноваційної безпеки; 

– зміцнення конкурентоспроможності країни; 

– утвердження інноваційної моделі економіки; 

– забезпечення соціально-економічного розвитку.  
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Відповідальність за розроблення і реалізацію стратегії повинна бути 

покладена на центральні й місцеві органи державної влади та управління, а 

також органи місцевого самоврядування. При цьому ключовою, зважаючи на 

розглянуті у другому розділі аспекти організації системи регулювання 

інноваційних процесів в Україні, є роль: Верховної Ради України й 

профільних комітетів; Міністрества освіти і науки України; Міністерства 

фінансів України та відомств у його підпорядкуванні, зокрема Державної 

фіскальної служби; Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

Міністерства інфраструктури України. 

Реалізація стратегії передусім передбачає використання інструментів 

фінансового регулювання в частині бюджетних та податкових, з урахування 

нормативно-правового регламентування цього процесу. 

Пропонуємо структурно-логічну модель стратегії фінансового 

регулювання інноваційної діяльності (рис. 5.9). 

Отже, стратегія фінансового регулювання інноваційної діяльності охоплює 

напрями її реалізації та відповідні тактичні кроки в межах таких блоків: 

I. Інституційний блок:  

1. Визначення ролі та місця стратегії фінансового регулювання 

інноваційної діяльності у загальній стратегії соціально-економічного 

розвитку України. 

2. Внесення змін до нормативно-правових актів України в частині 

забезпеченя узгодженості в межах діючого правового поля в державі, а також 

можливості реалізації пропонованих у дослідженні заходів, усунення 

прогалин у законодавстві, продовження роботи над його удосконаленням у 

контексті сучасних викликів. 

3. Формування цілісної системи інститутів регулювання, чіткого 

визначення ролі, завдання та функцій окремих органів у ній, забезпечення 

процесу координації дій та механізмів комплексного впливу інститутів 

регулювання на національну інноваційну систему у межах законодавчо 

встановлених повноважень. 
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Рис. 5.9. Структурно-логічна модель стратегії фінансового регулювання 

інноваційної діяльності в Україні 
Джерело: розроблено автором 

Стратегія фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні 
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4. Інтеграція регіонів та їхнього інноваційного потенціалу у єдину 

інноваційну систему з національною самобутністю, врахування специфіки 

регіонів й обґрунтування пріоритетів розвитку, створення об’єктивної 

системи статистичного спостереження за основними індикаторами 

функціонування національної інноваційної системи. 

5. Вивчення впливу інноваційної культури, інноваційного мислення 

громадян на успішність регулювання інноваційної діяльності в країні, 

використання національних особливостей, психології й традицій, соціальної 

відповідальності й правової компетентності у напрямі їх трансформації в 

конкурентні переваги України в умовах глобалізації. 

ІІ. Науково-технічний блок:  

1. Налагодження кооперації між державою, що зацікавлена у зростанні 

інноваційної активності й підвищенні добробуту громадян, бізнесом,     

готовим фінансувати новітні розробки, та науковими інститутами,                

науково-дослідними установами на взаємовигідних засадах з кінцевою ціллю 

інтеграції освітньо-наукової сфери і реального інноваційно орієнтованого 

виробництва, як результат, − поява науково-виробничих структур з повним 

технологічним циклом від інноваційної роботи до виробництва. 

 2. Забезпечити виконання норм Закону України “Про наукову і 

науково-технічну діяльність” щодо бюджетного фінансування наукової та 

науково-технічної діяльності, спрямування ресурсів передусім на утримання 

в державі висококваліфікованих кадрів, які працюють у провідних науково-

дослідних інститутах та університетах. 

3. Оптимізація бюджетного фінансування фундаментальних і 

прикладних  наукових досліджень, науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт, застосування принипів грантового фінансування в 

університетах, подальше реформування освіти, зокрема вищої, в напрямі 

врахування цінності майбутніх фахівців та потреби в них у реальній 

економіці.  
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4. Створення електронних реєстрів з інформацією щодо науково-

технічних розробок в Україні, вдосконалення законодавчого 

регламентування охорони інтелектуальної власності в державі. 

5. Формування державного замовлення науковим паркам на інноваційні 

розробки шляхом передбачення для цього коштів у межах бюджету з метою 

посилення інтеграції навчальних закдадів й науково-дослідних установ у 

процесі розробки інноваційних ідей та впровадження інновацій в умовах 

вітчизняної економіки. 

6. Розвиток співпраці в інноваційній сфері з передовими країнами в 

частині трансферу технологій тощо, реалізації спільних проектів, роботі 

спільних підприємств, зокрема з відповідним передбаченням для останніх 

пільг з метою зростання рівня зацікавленості відповідних іноземних 

інвесторів, які мають новітні розробки, у створенні спільних підприємств, що 

дасть змогу подолати технологічне відставання, переймати сучасні 

інноваційні досягнення. 

7. Проведення заходів з популяризації наукової та винахідницької 

діяльності серед молодих учених тощо, формування творчого мислення та 

прагнення до інтелектуального вдосконалення. 

ІІІ. Фінансовий блок: 

1. Першочергова державна підтримка реалізації інновацій у стратегічно 

важливих для економіки галузях та секторах, для чого необхідне скорочення 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, передбачених відповідним 

законом з одночасним акцентом на розвиток тих, які мають конкурентні 

переваги (високотехнологічних галузей промисловості, літакобудування, 

космічної, оборонної; розвиток біотехнологій, інформаційних технологій;  

агропромисловий комплекс, розвиток медицини з урахуванням наукового 

потенціалу тощо). 

 2. Використання інструментів бюджетного регулювання інновацій в 

Україні (бюджетні інвестиції; бюджетні кредити; державні гарантії; державні 

субсидії) на таких засадах: прямого фінансування створення нoвих 
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нaукoмістких галузей і виробництв зa рaхунoк кoштів держaвнoгo та 

місцевих бюджетів; субсидування зa рaхунoк держaвнoгo бюджету 

високотехнoлoгічних, експортоорієнтованих гaлузей і виробництв; 

фінaнсувaння нaукoвo-дoслідних прoгрaм відповідно до затверджених 

концепцій розвитку інноваційної діяльності; нaдaння безпрoцентних чи 

пільгoвих кредитів підприємствам за умов дотриманням певних заздалегідь 

визначених державою критеріїв; використання механізму держaвних 

зaмoвлень нa іннoвaційні продукти, зокрема новітні технології; державне 

страхування інноваційних проектів. 

3. Застосування податкових інструментів фінансового регулювання, 

зокрема з метою стимулювання банків і небанківських фінансово-кредитних 

установ здійснювати фінансування інноваційних проектів шляхом 

передбачення для таких установ пільг у Податковому та Митному кодексі. 

При цьому застосування податкових інструментів повинно здійснюватися з 

урахуванням їх впливу на структурні зрушення в економічній системі, а 

також того, що результат від використання податкових пільг не завжди може 

бути позитивним у зв’язку із наявністю проблем ефективності використання 

інструментарію податкового регулювання з огляду на його витратність та 

ймовірні зловживання, а також необхідністю часового лагу для визначення 

доцільності застосування й результативності.  

4. Перегляд механізмів відбору та державного фінансування 

інноваційних проектів на конкурсних засадах шляхом спрощення процедури 

державної експертизи та реєстрації проектів (збільшення термінів такої 

реєстрації), із внесення змін до Закону України “Про інноваційну діяльність” 

та інших нормативних документів. 

5. Вивчення і врахування індикаторів інноваційної безпеки, тенденцій 

та прогнозів процесу нагромадження інноваційного потенціалу в межах 

національної економіки, пріоритетів її модернізації та необхідності 

зміцнення конкурентоспроможності.  
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6. Перманентне застосування методів економіко-математичного 

моделювання для прогнозування ефектів від використання й аналізу 

результативності дії бюджетних та податкових інструментів з метою 

внесення коректив у стратегію фінансового регулювання, вивчення 

виявлених закономірностей, чинникової обумовленості. 

7. Налагодження системи моніторингу ефективності застосування 

інструментів фінансового регулювання та їхнього впливу на стан як 

національної інноваційної системи, так і економіки України загалом, 

моніторинг параметрів внутрішнього і світового ринків інноваційної 

продукції, динаміки їх розвитку для внесення коректив у стратегію 

фінансового регулювання. 

8. Розроблення відповідальними органами деталізованих програм у 

межах стратегічно визначених напрямів. 

IV. Інфраструктурний блок:  

1. Формування національної інноваційної системи в Україні, 

забезпечення її функціонування на певних принципах (національної 

ідентичності; системності; забезпечення інноваційної безпеки; 

інтегрованості; врахування синергетичних ефектів функціонування 

структурних елементів системи; інтелектуалізації; врахування кластерних 

ефектів; конкурентоспроможності; інституційної урегульованості), а також з 

урахуванням внутрішніх та зовнішніх чинників впливу на її формування та 

взагалі особливостей вітчизняної економіки, вирішення її методологічних, 

стратегічних і тактичних проблем в умовах глобалізаційних викликів з 

метою формування підґрунтя для утвердження інноваційної моделі розвитку 

країни. 

2. Врегулювання функціонування суб’єктів інноваційної 

інфраструктури в межах національної інноваційної системи, механізмів їх  

взаємодії, а також регламентації участі в інноваційному процесі. 

3. Використання потенціалу Українського банку реконструкції та 

розвитку й Державної інноваційної фінансово-кредитної установи для 
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стимулювання розвитку інноваційної діяльності і підтримки вітчизняних 

інноваційно орієнтованих товаровиробників, враховуючи уже наявну 

інституційну базу для їх функціонування. 

4. Стимулювання розвитку венчурних фондів в Україні, як ключового 

джерела капіталу, у процесі одночасного формування повноцінного ринку 

інновацій у напрямі стимулювання зростання інноваційно активних суб’єктів 

підприємницької діяльності та інтеграція останнього у глобальний 

фінансовий простір. 

5. Створення та розвиток на базі провідних університетів й наукових 

центрів України технопарків, технополісів для впровадження нових знань і 

наукових напрацювань у реальний сектор економіки з передбаченням пільг і 

державної підтримки. 

6. Для впровадження вітчизняних науково-технічних розробок та 

забезпечення випуску високотехнологічної інноваційної продукції доцільно 

розробити законодавство з регулювання функціонування бізнес-інкубаторів 

на території України, надати їм відповідну державну підтримку, враховуючи 

передовий досвід іноземних держав в управлінні діяльністю бізнес-

інкубаторів. 

7. Формування інноваційних кластерів з метою сприяння підвищення 

ефективності економічного розвитку регіонів, відродженню їхнього науково-

технічного потенціалу з урахуванням історичних традицій, підвищення 

динаміки економічного зростання та зміцнення конкурентоспроможності 

територій. 

8. Стимулювання створення індустріальних парків на основі 

підвищення ефективності застосування інструментів фінансового 

регулювання, які б сприяли безперервному функціонуванню діючих 

індустріальних парків й утворенню нових в Україні як успішно апробованого 

елемента інноваційної інфраструктури. 

9. Формування суспільної думки щодо безальтернативності побудови в 

Україні інноваційної моделі соціально-економічного розвитку, сприяння 
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поширенню інформації у суспільстві щодо використання інновацій та 

новітніх розробок шляхом проведення відповідної інформаційної роботи, 

зокрема з покладенням відповідних функцій на Міністерство інформаційної 

політики України. 

V. Євроінтеграцій блок : 

1. Врахування коректив у нормативно-правовому регулюванні у зв’язку 

із євроінтеграційними процесами й подальшою імплементацією економічної 

частини Угоди про асоціацію з ЄС, приведення законодавства у відповідність 

до європейських стандартів. 

2. Диверсифікація джерел фінансування інноваційно активних 

підприємств шляхом залучення іноземних фінансових ресурсів, особливості 

чого необхідно обумовити у законодавсті, що повинно дати змогу розширити 

господарську діяльність за рахунок залучення кредитів, у тому числі й від 

міжнародних фінансових організацій, зокрема, Європейського банку 

реконструкції та розвитку, результатом чого має бути підвищення 

конкурентоспроможності на вітчизняному ринку та нарощування експортних 

потужностей підприємств. 

3. Розроблення пріоритетів розвитку експортного потенціалу 

вітчизняних виробників, ідентифікація потреб європейського ринку й 

можливостей суб’єктів господарювання щодо їхнього задоволення у середьо- 

і довгостроковій перспективі. 

4. Удосконалення митно-тарифного регулювання з урахуванням 

необхідності імпорту новітніх європейських розробок, їхнього застосування 

у відповідних галузях та секторах економіки, що може сприяти 

виготовленню в Україні кінцевих інноваційних продуктів, і в такий спосіб 

зміни сировинної орієнтації експорту на якісні сучасні товари й послуги. 

5. Налагодження в межах Європейського простору науко-освітньої 

співпраці й обміну студентами й науковцями на основі використання 

бюджетних інструментів стимулювання, започаткування довготермінових (не 

менше півроку) програм стажування вітчизняних фахівців з різних наук у 
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європейських науково-дослідних установах (у першу чергу, Польщі, 

Німеччини) з наступним передбаченням для них фінансових преференцій в 

Україні. 

6. Імплементація іноземного досвіду фінансового регулювання 

інноваційної діяльності у вітчизняну практику у розрізі таких                    

ключових напрямів:  

– досягнення оптимального балансу між прямими та непрямими 

інструментами регулювання (досвід Франції, Сполучених Штатів 

Америки та Канади);  

– зосередження уваги на стимулюванні інноваційної діяльності малих та 

середніх підприємств (Нідерландів та Португалії);                  

– державі доцільно диверсифікувати методи регулювання інноваційної 

діяльності, враховувати досвід транспарентності діяльності під час 

застосування фінансових інструментів (Австралії);  

– запровадження повного звільнення від податку на прибуток для 

підприємств, які займаються винятково науково-дослідними і 

дослідницько-конструкторськими роботами (Хорватії);  

– подальше вивчення перспектив відновлення функціонування вільних 

економічних зон, де виробляється продукція інноваційного 

спрямування (Польщі).  

Зауважимо, що в межах стратегічно визначених напрямів має 

відбуватися розроблення відповідальними органами деталізованих програм, 

у розрізі різних блоків, зокрема, першочергово фінансового. Водночас 

сформовані стратегія і програми повинні відповідати доктрині економічної 

політики України загалом з урахуванням прискорення євроінтеграційних 

процесів.  

Усі блоки взаємозв’язані між собою, очевидно, що чітких меж між 

ними немає, при цьому їхня взаємодія опосередковується через виділений 

власне фінансовий блок. Успіх стратегії залежить від ефективності реалізації 
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передбачених у ній напрямів у межах блоків з урахуванням результативності 

застосування інструментів фінансового регулювання.  

При цьому важливе значення відведено процедурі моніторингу та 

аналізу результатів із використанням інструментів економіко-математичного 

моделювання, зокрема пропонованого у четвертому розділі, з метою 

оцінювання ефективності застосування інструментів фінансово регулювання 

в умовах реальної економіки. Також за результатами аналізу одержаної 

інформації передбачено необхідність внесення коректив у стратегію 

регулювання.  

Відтак, концептуальні засади моніторингу ефективності фінансового 

регулювання інноваційної діяльності окрім використання методів економіко-

математичного моделювання для оцінки впливу бюджетних та податкових 

інструментів, на наш погляд, повинні  передбачати конкретні повноваження 

для державних інститутів, відповідальних за розроблення і реалізацію 

стратегії фінансового регулювання. Зокрема необхідно внести зміни у 

нормативно-правові акти України, що регламентують діяльність цих 

інститутів, зокрема першочергово прописати відповідні функції у Положенні 

про Міністерство фінансів України, із забезпеченням достатнього рівня 

публічності роботи інститутів та прозорості інформації згідно чинного 

законодавства.  

Застосування концепції моніторингу сприятиме підвищенню 

результативності фінансового регулювання інноваційних процесів в Україні, 

оперативнішому внесенню коректив, забезпеченню збалансування 

фінансових  інтересів держави, суспільства та приватного капіталу, а також 

захисту конкурентних відносин в країні.  

Відтак реалізація пропонованої стратегії сприятиме підвищенню 

ефективності фінансового регулювання інноваційної діяльності у межах 

національної економіки, як системи, що здатна забезпечити реалізацію                

будь-якого цікавого винаходу, комерційно перспективної розробки,                    

тобто своєчасної трансформації знань у інноваційні продукти, використання 
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інтелектуального ресурсу вітчизняного господарства. Це дасть змогу 

зберегти ідентичність національної інноваційної системи й сформувати 

підґрунтя для участі України в євроінтеграційних процесах та глобальному 

фінансовому просторі на правах рівноправного партнера, результатом чого 

буде забезпечення динамічного соціально-економічного розвитку країни у 

довготерміновій перспективі й досягненя якісно нових стандартів життя 

громадян. 

 

Висновки до розділу 5 

 

Обгрунтовано, що недостатній розвиток науково-дослідних інститутів 

та інфраструктури, низький рівень інновацій у бізнесі та інші чинники 

знижують рівень інноваційної безпеки в Україні, індикаторами якого є 

досліджені позиції держави у глобальних рейтингах, які, зокрема,  

включають інноваційну складову (глобальний інноваційний індекс, індекс 

глобальної конкурентоспроможності, індекс людського розвитку). 

Підвищення рівня інноваційної безпеки у напрямі стимулювання 

інноваційної активності підприємств, кооперації між інноваційними 

інституціями, зростання якості інституційного забезпечення повинні дати 

змогу інтенсифікувати розвиток інноваційної активності. Відповідно 

наявність чи відсутність позитивної динаміки у здійсненні інноваційної 

діяльності –  ключовий критерій рівня інноваційної безпеки. Також виділено 

вектори підвищення рівня інноваційної безпеки: інституційний; фінансово-

економічний; науково-технічний; інформаційно-аналітичний. 

Доведено з використанням економіко-математичного моделювання, що 

існує пороговий рівень фінансування наукової й науково-технічної діяльності, з 

перевищенням якого немає додаткового позитивного ефекту від застосування 

інструментів фінансового регулювання. Витрати, що перевищують це значення, 

будуть неефективні. Зниження рівня регулювання (державного втручання) 

підвищує рівень ризику (збільшує ширину діапазону можливих значень). Це 
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підтверджує необхідність збалансованого впливу, тобто використання 

податкових інструментів, які опосередковано і зумовлюють таку активність.  

Доведено, що показник 1,7 % від ВВП, які повинні передбачатись на бюджетне 

фінансування наукової та науково-технічної діяльності (ст. 48 Закону України 

“Про наукову і науково-технічну діяльність”) ніколи не був досягнутий, 

відповідно він не є науково обгрунтованим. Аргументовано, що комплексне 

застосування бюджетного та податкового регулювання забезпечує синергетич-

ний ефект, тобто їх поєднання дає додатковий результат, що випливає із 

досліджених обмежень й ризиків у використанні бюджетних інструментів. 

Аналіз іноземного досвіду фінансового стимулювання інноваційної 

діяльності дав змогу визначити такі ключові напрями його імплементації у 

вітчизняну практику: 1) досягнення оптимального балансу між прямими та 

непрямими інструментами регулювання (досвід Франції, Сполучених Штатів 

Америки та Канади); 2) зосередження уваги на стимулюванні інноваційної 

діяльності малих та середніх підприємств (Нідерландів та Португалії); 

3) державі доцільно диверсифікувати методи регулювання інноваційної 

діяльності, враховувати досвід транспарентності та прозорості діяльності під 

час застосування фінансових інструментів (Австралії); 4) запровадження 

повного звільнення від податку на прибуток для підприємств, які займаються 

винятково науково-дослідними і дослідницько-конструкторськими роботами 

(Хорватії); 5) подальше вивчення перспектив відновлення функціонування 

вільних економічних зон, в яких виробляється інноваційна                           

продукція (Польщі).  

Окреслено концепцію формування інноваційного потенціалу 

національної економіки та визначено її ключову роль у стратегії фінансового 

регулювання інноваційної діяльності в Україні з урахуванням напрямів 

підвищення рівня інноваційної безпеки у глобалізованому фінансовому 

просторі. Виділено основні елементи інноваційного потенціалу (ресурсну та 

інституційну складові). 
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Обґрунтовано стратегічні основи удосконалення фінансового 

регулювання інноваційної діяльності в Україні. Доведено, що утвердження 

інноваційної моделі розвитку продовжує залишатися системним чинником 

зростання конкурентоспроможності національної економіки, її динамічного 

зростання та підвищення рівня економічної безпеки держави загалом. 

Розроблено стратегію фінансового регулювання інноваційної діяльності в 

Україні, яка охоплює цілі регулювання (формування інноваційного 

потенціалу; підвищення рівня інноваційної безпеки; зміцнення  

конкурентоспроможності країни; утвердження інноваційної моделі 

економіки; забезпечення соціально-економічного розвитку), передбачає 

інструменти для їх досягнення, ґрунтується на сформульованій теоретичній 

парадигмі та методологічних підходах до функціонування системи 

фінансового регулювання.  

Запропоновано структурно-логічну модель стратегії фінансового 

регулювання інноваційної діяльності, яка включає напрями її реалізації та 

відповідні тактичні кроки в межах інституційного, науково-технічного, 

фінансового, інфраструктурного та євроінтеграційного блоків. Обґрунтовано, 

що в межах стратегічно визначених напрямів має відбуватися розробка 

відповідальними державними інститутами деталізованих програм, у розрізі 

різних блоків, зокрема, першочергово фінансового. Водночас сформовані 

стратегія і програми повинні відповідати доктрині економічної політики 

України з урахуванням прискорення євроінтеграційних процесів.  

Розвинуто концептуальні засади моніторингу ефективності фінансового 

регулювання інноваційної діяльності, які передбачають використання 

методів економіко-математичного моделювання для оцінки впливу 

бюджетних та податкових інструментів, необхідність нормативно-правового 

розширення повноважень для державних інститутів, відповідальних за 

розроблення і реалізацію стратегії фінансового регулювання. Аргументовано  

доцільність внесення змін у нормативно-правові акти України, що 

регламентують діяльність цих інститутів, зокрема першочергово прописати 
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відповідні функції у Положенні про Міністерство фінансів України, із 

забезпеченням достатнього рівня публічності роботи інститутів та прозорості 

інформації. Застосування концепції моніторингу сприятиме підвищенню 

результативності фінансового регулювання інноваційних процесів, 

оперативнішому внесенню коректив у стртаегію, забезпеченню 

збалансування фінансових  інтересів держави, суспільства та приватного 

капіталу, а також захисту конкурентних відносин в Україні.  

Одержані у п’ятому  розділі результати опубліковано у наукових 

працях автора : [37; 73; 80; 81; 88; 92; 99]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

вирішення науково-прикладної проблеми, пов’язаної з поглибленням 

теоретико-методологічних і методичних засад фінансового регулювання 

інноваційної діяльності в Україні.  На цій основі обгрунтовано стратегічні 

напрями і практичні рекомендації щодо підвищення його ефективності для 

зміцнення конкурентоспроможності національної економіки.  

За результатами проведеного дослідження сформульовано такі 

висновки теоретичного, методологічного та науково-прикладного характеру. 

1. Розвинуто розуміння еволюційного характеру формування підходів 

до тлумачення інноваційного розвитку, що дало підстави стверджувати про 

узагальненість та умовність у визначенні його економічного змісту, відтак 

доведено коректність застосування понять “економічний розвиток” та 

“інноваційна модель” й доцільність дослідження інноваційної діяльності з 

позицій її ролі у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни, 

основою якого є фінансова політика стимулювання інноваційної сфери, 

збільшення обсягів виробництва наукомісткої продукції, реалізації науково-

технічного й інноваційного потенціалу та підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки. 

2. Сформульовано сучасну теоретичну парадигму фінансового 

регулювання інноваційної діяльності, основою якої є положення теорій 

фінансів, управління, державного регулювання, інноваційної діяльності, 

інституціоналізму та концепції національної інноваційної системи. 

Парадигма передбачає розгляд фінансового регулювання інноваційної 

діяльності як системи, що включає системоутворюючі складові (бюджетне та 

податкове регулювання), синергія яких спрямована на досягнення 

максимального ефекту від впливу інструментів фінансового регулювання на 

інноваційну діяльність. Обгрунтовано  сутність поняття “фінансове 

регулювання інноваційної діяльності” як узгодженого комплексного 
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законодавчо регламентованого застосування бюджетних та податкових 

інструментів з метою впливу державних інститутів на функціонування 

національної інноваційної системи, інноваційний потенціал й інноваційну 

безпеку в країні, спрямованого на зміцнення конкурентоспроможності та 

утвердження інноваційної моделі соціально-економічного розвитку. 

Розроблено структурно-функціональну схему системи фінансового 

регулювання інноваційної діяльності. Узагальнено інструменти (бюджетні 

інвестиції, бюджетні кредити, державні гарантії, державні субсидії, податкові 

пільги) та виділено функції (перерозподільча, регламентуюча, стимулююча, 

соціальна, контролююча) фінансового регулювання інноваційної активності . 

3. Розроблено методологічні засади фінансового регулювання 

інноваційної діяльності, обґрунтовано його принципи та інституційні основи. 

Аргументовано, що фінансове регулювання інноваційної діяльності в Україні 

повинно здійснюватись з урахуванням таких принципів: наукової 

обґрунтованості, нормативно-правової урегульованості, комплексності, 

стратегічної орієнтації, інституційного характеру регулювання, пріори-

тетності, узгодженості й гнучкості, результативності, доцільності, захисту 

національних інтересів. Виділено етапи еволюції системи фінансового 

регулювання сфери інновацій та виявлено прорахунки в організації її 

функціонування в Україні. Поглиблено методологічні засади дослідження 

національної інноваційної системи та формування сучасної системи її 

фінансового регулювання. 

4. Концептуалізовано інституційні основи фінансового регулювання 

інноваційної діяльності в Україні в частині виокремлення формальних та не-

формальних інститутів. Як формальні інститути розглянуто: законодавство 

України та нормативно-правову базу у цій сфері; інститути регулювання, які 

впливають на інноваційні процеси в державі. Неформальними інститутами є: 

національна самовизначеність й підтримка інновацій як основи розвитку; 

інноваційна культура; інноваційне мислення; традиції організації 

інноваційної діяльності; проінформованість суспільства та рівень його 
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інтегрованість у використання інновацій. Формальні інститути, на відміну 

від неформальних, є складовою системи фінансового регулювання.   

5. Запропоновано методичний інструментарій структурно-

функціонального аналізу національної інноваційної системи як об’єкта 

фінансового регулювання. Розкрито економічний зміст  національної 

інноваційної системи як сукупності відносин з приводу створення, 

розповсюдження та використання інновацій в межах певної країни, 

зумовлених національною соціокультурною специфікою, геополітичними 

особливостями та стратегією економічного розвитку.  Виділено її елементи 

(підсистеми генерації знань, виробництва інноваційних продуктів, інновацій-

ної інфраструктури) у контексті з’ясування взаємозв’язків та взаємодії між 

ними. Сформульовано принципи побудови національної інноваційної систе-

ми: національної ідентичності, системності, забезпечення інноваційної 

безпеки, інтегрованості, врахування синергетичних ефектів функціонування 

структурних елементів системи, врахування кластерних ефектів, 

інтелектуалізації, конкурентоспроможності, інституційної врегульованості. 

Впровадження зазначених принципів сприятиме систематизації напрямів та 

інструментів фінансового регулювання  з огляду на особливості функціо-

нування національної інноваційної системи в Україні. Аргументовано 

залежність дієвості національної інноваційної системи від формальних та не-

формальних інститутів регулювання, зокрема в умовах фінансової 

нестабільності. 

6. Обгрунтовано наукові підходи до формування сучасної системи 

фінансового регулювання в Україні, зокрема у частині її інституційної 

модернізації: необхідність розроблення цілісної стратегії фінансового 

регулювання інноваційної діяльності, узгодженої із загальною стратегією 

соціально-економічного розвитку держави; завершення формування 

стабільної нормативно-правової бази, узгодженої зі європейським 

стандартами; збалансування системи інститутів регулювання; забезпечення 

процесу координації дій та механізмів комплексного впливу інститутів 
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регулювання на національну інноваційну систему. Реалізація цих підходів 

дасть змогу підвищити ефективність функціонування системи фінансового 

регулювання у контексті інтенсифікації євроінтеграційних процесів. 

7. Проаналізовано дієвість національної інноваційної системи як 

об’єкта фінансового регулювання. Аргументовано, що в умовах економічної 

кризи особливо упродовж років військової агресії РФ в Україні загострилися 

проблеми фінансування інноваційного підприємництва в реальному секторі 

економіки. Оцінено стан і динаміку інноваційної та показники наукової й 

науково-технічної діяльності в Україні. З’ясовано, що інноваційна активність 

вітчизняних підприємств знижується, що зумовлено відсутністю ефективних 

довгострокових програм розвитку, дефіцитом дієвих стимулів інноваційної 

діяльності та низькою ефективністю існуючої системи фінансового 

регулювання. Проведений аналіз сучасного стану національної інноваційної 

системи України в частині оцінки показників наукової та науково-технічної 

діяльності дав змогу виокремити такі проблемні аспекти: значний розрив між 

наукою та господарською діяльністю; відсутність стратегічного мислення в 

організації функціонування системи вищої освіти та її відрив від реальної 

економіки; дефіцит механізмів комерціалізації науково-технічних розробок;  

відсутність системності у правовому регламентуванні та організації               

діяльності державних інститутів у процесі фінансового регулювання 

інноваційної активності. 

8. Сучасний стан фінансового забезпечення сфери інновацій визначено 

як причину уповільнення соціально-економічного розвитку України та 

загрозу її інноваційної безпеки. Низька активність інноваційного 

підприємництва зумовлена обмеженістю фінансування, неефективним 

використанням фінансових ресурсів та недостатнім рівнем науково-

технічного потенціалу, що підвищує значущість застосування інструментів 

фінансового регулювання. Виявлено тенденції формування інноваційної 

інфраструктури в Україні (технопарків, наукових парків, бізнес-інкубаторів, 

інноваційних кластерів, індустріальних парків) у контексті визначення по-
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тенціалу сформованої в країні системи фінансового регулювання, що дає 

змогу стверджувати про відсутність належного інфраструктурного 

забезпечення інноваційних процесів й необхідність стимулювання існуючих 

та створення нових об’єктів інфраструктури, як передумови успіху інновацій.  

9. Оцінено ефективність використання інструментів бюджетного 

регулювання інноваційної діяльності в Україні. Аргументовано, що державна 

фінaнсoвa підтримкa іннoвaційних прoцесів у контексті застосування 

інструментів бюджетного регулювання, мaє ґрунтуватися на засадах: 

прямого фінансування створення нoвих нaукoмістких галузей і виробництв з 

держaвнoгo та місцевих бюджетів; субсидування з держaвнoгo бюджету 

високотехнoлoгічних, експортоорієнтованих гaлузей і виробництв; 

фінaнсувaння нaукoвo-дoслідних прoгрaм відповідно до затверджених 

пріоритетів розвитку інноваційної діяльності; нaдaння безпрoцентних чи 

пільгoвих пoзик підприємствам; використання механізму держaвних 

зaмoвлень нa іннoвaційні продукти, зокрема новітні технології; державного 

страхування інноваційних проектів. З’ясовано особливості податкового 

регулювання інноваційної діяльності у національній економіці, 

проаналізовано сучасний стан податкового стимулювання інновацій в 

Україні та його вплив на структурні зрушення в економічній системі.  

10. Здійснено оцінку результативності застосування інструментів 

фінансового регулювання із використанням економіко-математичних 

методів. Запропоновано підходи до моделювання результативності 

фінансового регулювання інноваційної діяльності із використанням 

множинних регресійних моделей, за результатами чого з’ясовано вплив 

бюджетних інструментів на інноваційну активність підприємств, а також  

специфіку впливу фундаментальних і прикладних досліджень на показники 

інноваційної діяльності в Україні. Одержані результати моделювання, які 

показали низьку результативність застосування інструментів регулювання, є 

підґрунтям для внесення коректив у стратегічні напрями фінансового 
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регулювання інноваційних процесів, стимулювання розвитку науки й 

техніки, підтримки фундаментальних і прикладних досліджень.  

11. Проведено діагностування диференціації показників 

результативності інноваційної діяльності та рівня реалізації інноваційного 

потенціалу регіонів України із використанням ітеративної та ієрархічної 

процедур кластерного аналізу. Сформульовано  підходи до оцінки впливу 

інструментів фінансового регулювання, зокрема податкових, на стан та 

динаміку інноваційної й науково-технічної діяльності в розрізі регіонів із 

вивченням рівня реалізації інноваційного потенціалу в окремих областях на 

основі дослідження його територіальної диференціації. За результатами 

аналізу обгрунтовано пропозиції щодо врахування регіональної специфіки у 

процесі застосування інструментів фінансового регулювання в Україні.  

12. Запропоновано методичні підходи до визначення науково 

обґрунтованого рівня бюджетного фінансування наукової й науково-

технічної діяльності, що  необхідно враховувати у процесі формування 

стратегії фінансового регулювання й мінімізації його ризиків. Здійснено 

економіко-математичне моделювання впливу обсягів бюджетного 

фінансування наукової й науково-технічної діяльності на обсяги реалізованої 

інноваційної продукції в країні, за результатами чого доведено, що існує 

пороговий рівень фінансування наукової й науково-технічної діяльності в 

Україні – 0,44 % від ВВП, з перевищенням якого немає додаткового 

позитивного ефекту від застосування інструментів фінансового регулювання. 

Аргументовано, що саме комплексне застосування бюджетного та 

податкового регулювання забезпечує синергетичний ефект, що випливає із 

виявлених обмежень й ризиків у використанні бюджетних інструментів. 

Обгрунтовано необхідність врахування впливу інноваційної безпеки у 

процесі фінансового регулювання інноваційної сфери. Визначено, що 

індикаторами інноваційної безпеки в Україні є позиції держави у глобальних 

рейтингах, які, зокрема,  включають інноваційну складову (глобальний 

інноваційний індекс, індекс глобальної конкурентоспроможності, індекс 
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людського розвитку). Інноваційну безпеку країни запропоновано розглядати 

як такий стан і динаміку інноваційної діяльності та її фінансового 

забезпечення, що формують передумови для соціально-економічного 

розвитку на основі інноваційної його моделі та підвищення рівня 

конкурентоспроможності. Виділено вектори підвищення рівня інноваційної 

безпеки: інституційний, фінансово-економічний, науково-технічний, 

інформаційно-аналітичний.  

13. Визначено пріоритетні напрями імплементації іноземного досвіду 

фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні: досягнення 

оптимального балансу між прямими та непрямими інструментами 

регулювання; стимулювання інноваційної діяльності малих та середніх 

підприємств; диверсифікація інструментів регулювання інноваційної 

діяльності; врахування досвіду транспарентності діяльності у процесі 

застосування інструментів фінансового регулювання; звільнення від податку 

на прибуток підприємств, які займаються винятково науково-дослідними і 

дослідницько-конструкторськими роботами; вивчення перспектив 

відновлення вільних економічних зон, де виробляють інноваційну 

продукцію.  

14. Розроблено стратегію фінансового регулювання інноваційної 

діяльності в Україні. Запропоновано структурно-логічну модель стратегії, 

яка передбачає цілі регулювання (формування інноваційного потенціалу, 

підвищення рівня інноваційної безпеки, зміцнення конкурентоспроможності, 

утвердження інноваційної моделі економіки, забезпечення соціально-

економічного розвитку) й інструменти фінансового регулювання, а також 

систему відповідальних за розроблення і реалізацію державних інститутів. 

Обгрунтовано напрями реалізації стратегії в межах інституційного, науково-

технічного, фінансового, інфраструктурного та євроінтеграційного блоків. 

Розвинуто  концепцію моніторингу ефективності фінансового регулювання 

інноваційної діяльності, що сприятиме підвищенню його результативності в 

Україні, оперативнішому внесенню коректив, збалансуванню фінансових  
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інтересів держави та приватного капіталу. Запропоновано розглядати 

інноваційний потенціал як сукупність фінансових, інституційних та інших 

можливостей країни, рівень реалізації яких зумовлює здатність 

забезпечувати позитивну динаміку інноваційної діяльності та стимулювати її 

у довготерміновій перспективі з урахуванням інтенсифікації інноваційних 

процесів та зростання конкуренції в умовах фінансової глобалізації. Сформу-

льовано концепцію формування інноваційного потенціалу національної 

економіки та обгрунтовано її визначальну роль у стратегії фінансового 

регулювання. 

Отримані теоретико-методологічні та науково-прикладні результати 

дослідження  можуть бути використані у процесі формування і реалізації 

фінансової політики держави, що дасть змогу підвищити ефективність 

фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні та сприятиме 

побудові конкурентоспроможної національної економіки в умовах 

глобалізації. 
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Додаток А 

Порівняльний аналіз дефініцій поняття “інноваційний розвиток 

підприємства” 
Автори Інноваційний розвиток підприємства – це Відмітні характеристики 

дефініції 

А. Кібіткін, 

М. Чечуріна  

розгортання інноваційного процесу впровадження ново-

введень (найчастіше технічного, технологічного характеру 

Процес упровадження 

нововведень 

Х. Гумба  не тільки основний інноваційний процес, але і розвиток 

системи чинників та умов, необхідних для його здійснення, 

тобто інноваційного потенціалу 

Інноваційний процес; 

інноваційний потенціал 

С. Ілляшенко  процес господарювання, що спирається на безупинні пошук і 

використання нових способів та сфер реалізації потенціалу 

підприємств у мінливих умовах зовнішнього середовища у 

межах обраної місії та прийнятої мотивації діяльності і по-

в’язаний з модифікацією існуючих і формуванням нових 

ринків збуту 

Процес господарювання; 

реалізація потенціалу; 

модифікація діяльності; 

ринки збуту 

М. Касс  1) складний та довготривалий процес інноваційних перетво-

рень на підприємстві, що охоплює набір цілей, заходів, які 

плануються, систему мотивації та способи фінансування;               

2) закономірно та послідовно здійснюваний процес конкретних 

заходів щодо проведення наукових досліджень і розробок, 

створення новинок та освоєння їх у виробництві з метою отри-

мання нової або покращеної продукції, нової або удоскона-

леної технології виробництва 

Інноваційні перетворення; 

процес проведення 

наукових досліджень і 

розробок, створення 

новинок та освоєння їх у 

виробництві 

С. Поляков, 

І. Степнов, 

І. Федулова 

такий розвиток підприємства, де джерелом розвитку є 

інновації 

Розвиток завдяки 

інноваціям 

І.Підкамінний, 

В. Ціпуринда 

шлях, який ґрунтується на поглибленні поєднання цілей під-

приємства, його підсистем, цілей кожної особистості, яка 

працює в колективі, вдосконаленні її діяльності, бізнес-

процесів для досягнення загальних стратегічних цілей 

Поглиблення поєднання 

цілей підприємства і пра-

цівників; удосконалення 

діяльності бізнес-процесів 

І. Борисова створення на фондовому ринку привабливості з погляду 

дохідності інвестиційного ризику, тобто підвищення вартості 

бізнесу шляхом управління інноваціями 

Дохідність інвестиційного 

ризику; вартість бізнесу 

Н. Заглуміна сукупність відносин, що виникають у процесі цілеспря-

мованого підвищення економічної ефективності та 

конкурентоспроможності організації на основі інновацій 

Сукупність відносин; під-

вищення ефективності та 

конкурентоспроможності 

через інновації 

О. Адаменко 1) діяльність підприємства, що спирається на постійний пошук 

нових методів і засобів задоволення споживацьких потреб і 

підвищення ефективності господарювання; 2) розвиток, що 

передбачає розширення меж інноваційної діяльності та 

впровадження інновацій в усі сфери діяльності підприємства 

Нові методи задоволення 

потреб споживачів, 

підвищення ефективності; 

впровадження інновацій у 

різні сфери діяльності 

Т. Пілявоз процес цілеспрямованого, послідовного руху підприємства до 

збалансованого інноваційного стану під впливом синер-

гетичної дії зовнішніх та внутрішніх чинників, що визначають 

стійкість організаційно-функціональної системи підприємства 

в умовах ринкової економіки, який характеризується 

результатом якості, досягнутим залежно від інтенсивності та 

швидкості інноваційних процесів на підприємстві 

Цілеспрямований, послі- 

довний рух до збалан- 

сованого інноваційного 

стану; результат якості, 

що залежить від інтенсив-

ності та швидкості 

інноваційних процесів 

О. Мороз процес пошуку та створення нової продукції та процесів на 

основі використання сукупності всіх наявних засобів та мож-

ливостей підприємства, що веде до якісних змін (підвищення 

конкурентоспроможності, збільшення стійкості в мінливих 

зовнішніх умовах, формування нових ринків збуту тощо) 

Пошук та створення нової 

продукції і процесів; 

якісні зміни 

Джерело : [215, с. 253-254] 
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Додаток Б 

Підходи до тлумачення поняття “фінансове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності” 

Автори Трактування фінансового регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності (ЗЕД) 

В. Васюренко Це – сукупність фінансових інструментів, які узагальнюють низку 
впливів, що виникають унаслідок фінансових відносин з приводу 
здійснення ЗЕД і за допомогою яких створюються фінансові передумови 
та стимули розвитку суб’єктів господарювання, що відбивається на русі 
відповідних фінансових потоків 

Г. Дурицька Сукупність економічних форм, методів та інструментів, за допомогою 
яких стимулюють, координують і регламентують діяльність суб’єктів у 
сфері зовнішньоекономічних зв’язків відповідно до цілей та завдань 

Л. Кравченко Система економічних відносин, що складаються в діяльності, 
спрямованій на зміну кількісних і якісних показників фінансових 
процесів через механізм формування грошових фондів, їх перерозподілу 

Л. Колінець, 

Д. Штефанич 

Сукупність усіх засобів і методів, що спрямовані на заохочення 
зовнішньої торгівлі та збільшення зовнішньоторговельного обороту 
країни, просування вітчизняних товарів на іноземні ринки та 
забезпечення вітчизняної промисловості іноземними інвестиційними 
ресурсами з урахуванням принципів економічної безпеки 

Л. Дегтяренко Процес цілеспрямованого та послідовного застосування форм і методів 
державного впливу на суб’єкти господарювання 

Л. Пісьмаченк Це певна система заходів, які вживають шляхом реалізації принципів і 
завдань, що формують переважно митну політику держави 

В. Крупін Сукупність економічних й адміністративних методів, важелів та 
інструментів, що в поєднанні здійснюють регулюючий і стимулюючий 
вплив на зовнішньоекономічну діяльність через створення сприятливих 
умов для підвищення конкурентоспроможності систем і 
конкурентоспроможності їх продукції на основі впровадження інновацій 
з метою ефективного використання їх експортного потенціалу та 
розширення зовнішніх ринків збуту вітчизняної високотехнологічної і 
наукоємної продукції з високою часткою доданої вартості 

Г. Самойлов Сукупність впливів фінансових відносин на суб’єкти господарювання, 
які діють або по лінії управління рухом фінансових ресурсів, або по лінії 
ринкових відносин, що пов’язані з визначенням витрат і результатів 
діяльності 

А. Ковалюк Це фінансовий вплив на стан і розвиток ЗЕД з метою дотримання 
суб’єктами такої діяльності відповідних норм та правил, а також 
виконання поставлених завдань і цілей 

О. Бречко Сукупність фінансових інструментів, за допомогою яких створюються 
фінансові передумови та стимули розвитку суб’єктів господарювання 
відповідно до їх цілей і завдань 

 

Джерело: [199, с. 283] 
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Додаток В 

Підходи до визначення понять “конкурентоспроможність” та 

“конкурентоспроможність підприємства”  

Автор Визначення  

Портер Майкл Конкурентоспроможність – це обумовлений економічними, соціальними та полі-

тичними чинниками стан країни або окремого товаровиробника на внутрішньому 

та зовнішньому ринках. Конкурентоспроможність – властивість товару, послуги, 

суб’єкта ринкових відносин виступати на ринку на рівні з аналогічними товарами, 

послугами або конкуруючими суб’єктами ринкових відносин на ринку 

В. Василенко Конкурентоспроможність – здатність організації домагатися своїх цілей в умовах 

ринку, враховуючи, що з аналогічними цілями діють інші підприємства. Конкурен-

тоспроможність підприємства – можливість його ефективної господарської 

діяльності й її практичної реалізації в умовах конкурентного ринку. 

Конкурентоспроможність – здатність комерційної організації робити і продавати 

конкурентоспроможний продукт; перевага конкретної організації стосовно інших 

організацій-конкурентів у певній галузі бізнесу 

І. Должанський Конкурентоспроможність підприємства – це можливість ефективно розпоряджа-

тися власними й позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку 

Р. Фатхутдинов Конкурентоспроможність – властивість об’єкта, що характеризується ступенем 

реального або потенційного задоволення ним конкретної потреби, порівняно з 

аналогічними об’єктами, що є на ринку 

А. Люкшинов Конкурентноздатність організації – здатність вести успішну конкурентну боротьбу 

С. Покропивний Конкурентоспроможність підприємства – означає його здатність до ефективної 

господарської діяльності та забезпечення прибутковості за умов конкурентного 

ринку. Тобто, конкурентоспроможність підприємства – це здатність забезпечувати 

випуск і реалізацію конкурентоспроможної продукції 

О. Савчук Конкурентоспроможність – здатність у процесі суперництва досягати кращих 

результатів у певній діяльності, сфері функціонування 

Л. Кобиляцький Конкурентоспроможність підприємства визначають показники, які характеризують 

ефективність виробничої діяльності, фінансового стану підприємства, 

ефективності організації збуту і просування товару порівняно з підприємствами-

конкурентами, а також показники конкурентоспроможності товарів 

В. Нємцов Конкурентоспроможність організації може бути визначена як комплексна порів-

няльна характеристика підприємства, яка відображає ступінь переваги сукуності 

оцінних показників його діяльності, що визначають успіх підприємства на певному 

ринку за певний проміжок часу, стосовно сукупності показників конкурентів 

Г. Воронін Конкурентоспроможність − багатогранне поняття, яке охоплює не тільки якісні та 

цінові параметри промислової продукції, але й залежить від рівня менеджменту, 

управління фінансовими потоками, інвестиційної та інноваційної складової в 

діяльності підприємства 

С. Ярошенко Конкурентоспроможність – є здатністю підприємства діяти в умовах ринкових від-

носин, отримуючи прибуток, достатній для науково-технічного вдосконалення 

виробництва, стимулювання працівників і підтримки якості продукції на високому 

рівні 

Т. Гринько Конкурентоспроможність – здатність господарювати ефективніше, ніж конкуренти 

у визначеному сегменті ринку 

О. Чернега Конкурентоспроможність виробника – це сукупність характеристик діяльності, 

завдяки яким є ринок збуту і задовольняються потреби певних груп покупців 

В. Дикань Конкурентоспроможність – це особливе поєднання характеристик об’єкта, які 

визначають його місце в ієрархічній системі оцінок об’єктів, що до нього подібні 

Джерело: [108] 
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Додаток Г 

Кількість промислових підприємств в Україні у 2006-2015 роках, що 

впроваджували інновації, за регіонами, од. 

 

Регіони 

Роки 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 999 1186 1160 1180 1217 1327 1371 1715 1609 824 

АР Крим 17 25 30 23 23 36 32 50 – – 

Вінницька 32 55 44 34 37 34 38 55 46 25 

Волинська 13 28 22 20 23 25 27 23 30 12 

Дніпропетровська 54 60 52 46 51 51 56 84 109 63 

Донецька 53 63 75 69 76 76 84 85 45 28 

Житомирська 40 33 40 35 34 46 51 57 48 28 

Закарпатська 28 23 26 24 23 20 14 15 16 14 

Запорізька 29 41 35 28 19 77 69 115 108 49 

Івано-Франківська 36 71 73 76 64 77 74 87 99 27 

Київська 38 46 49 39 35 35 39 68 66 44 

Кіровоградська 28 31 30 28 29 33 34 46 49 25 

Луганська 42 49 57 46 49 63 56 61 16 9 

Львівська 47 79 71 99 88 74 81 116 129 64 

Миколаївська 21 14 26 35 39 39 53 81 67 29 

Одеська 46 44 42 41 51 49 52 69 67 36 

Полтавська 28 42 35 45 38 28 26 33 33 30 

Рівненська 5 22 29 28 25 27 35 39 45 13 

Сумська 12 13 28 35 38 37 37 32 46 23 

Тернопільська 9 26 35 39 33 38 39 36 36 16 

Харківська 136 115 97 128 147 139 158 182 191 117 

Херсонська 22 23 20 18 25 26 25 48 54 19 

Хмельницька 22 22 15 19 57 74 77 58 38 18 

Черкаська 21 26 34 34 48 53 48 47 37 25 

Чернівецька 22 23 21 26 24 24 19 30 34 9 

Чернігівська 25 34 29 37 24 25 29 45 32 15 

м. Київ 167 172 140 122 109 112 108 142 168 86 

м. Севастополь 6 6 5 6 8 9 10 11 – – 

 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.11.2016) 
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Додаток Д 

 

Розподіл загального обсягу витрат за напрямами інноваційної 

діяльності в Україні у 2007-2015 роках, тис. грн 

 

 

 

 

Роки Усього 

У тому числі  на 

внутрішні 

НДР 

зовнішні 

НДР 

придбання 

машин, облад-

нання та 

програмного 

забезпечення 

інші  

зовнішні 

знання 

інше 

2007 10821016,6 793550,5 192890,8 7441268,5 328421,6 2064885,2 

2008 11994224,8 958752,5 284834,5 7664758,0 421823,1 2664056,7 

2009 7949907,9 633343,8 213365,4 4974742,9 115915,4 2012540,4 

2010 8045495,2 818526,3 177949,0 5051660,6 141610,4 1855748,9 

2011 14333891,9 
833285,7 

 

246631,0 

 

10489087,2 

 

324701,6 

 

2440186,4 

 

2012 11480562,8 965166,5 231111,6 8051762,9 47043,7 2185478,1 

2013 9562626,0 1312054,4 326385,8 5546329,0 86978,8 2290878,0 

2014 7695892,3 1221435,6 533104,2 5115338,1 47235,4 778779,0 

2015 13813674,4 1834084,6 205377,3 11141256,4 84909,9 548046,2 

 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.11.2016) 
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Додаток Е 

Кількість промислових підприємств за джерелами фінансування  

інновацій в Україні у 2005-2015 роках 

 

 

Роки 

За рахунок коштів, од. 

власних 

 

державного 

бюджету 

місцевого 

бюджету 

вітчизняних 

інвесторів 

іноземних 

інвесторів 

кредитів інші 

джерела 

2005 889 31 13 13 19 75 10 

2006 807 34 13 7 11 75 14 

2007 1084 44 13 11 23 145 11 

2008 987 56 14 12 12 113 13 

2009 969 31 9 12 23 51 6 

2010 1043 23 17 12 11 36 8 

2011 1281 27 28 14 11 50 13 

2012 1299 27 28 19 15 67 14 

2013 1288 10 24 12 12 55 11 

2014 1173 9 12 6 11 39 6 

2015 611 11 15 9 6 11 10 

 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.11.2016) 
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Додаток Ж 

Кількість промислових підприємств в Україні у 2008-2014 роках, що 

впроваджували організаційні інновації, за регіонами, од. 

 

Регіони 

Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Україна 269 233 183 185 147 125 125 

АР Крим 8 7 2 3 4 2 – 

Вінницька 14 12 5 5 3 2 4 

Волинська 2 1 1 1 – 1 – 

Дніпропетровська 16 14 5 5 8 2 2 

Донецька 17 14 6 4 3 6 4 

Житомирська 10 7 6 6 2 3 6 

Закарпатська – 2 1 2 – – 1 

Запорізька 7 7 7 22 15 14 11 

Івано-Франківська 20 11 10 12 12 9 6 

Київська 9 8 2 1 2 2 2 

Кіровоградська 8 8 4 5 5 7 12 

Луганська 14 7 12 6 7 6 1 

Львівська 16 12 13 8 6 4 7 

Миколаївська 8 7 12 19 9 5 5 

Одеська 7 7 7 4 4 4 3 

Полтавська 7 6 3 5 1 1 3 

Рівненська 1 1 1 – 1 2 3 

Сумська 12 15 3 5 3 4 5 

Тернопільська 3 5 3 5 5 1 3 

Харківська 13 17 19 16 16 19 15 

Херсонська 6 1 2 1 1 1 – 

Хмельницька 1 4 23 15 5 1 1 

Черкаська 7 3 4 3 1 – 3 

Чернівецька 6 7 3 5 5 4 3 

Чернігівська 5 4 1 1 2 3 4 

м. Київ 52 46 28 25 26 21 21 

м. Севастополь – – – 1 1 1 – 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 16.11.2016) 
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Додаток З 

Кількість промислових підприємств, що впроваджували маркетингові 

інновації в Україні у 2008-2014 роках, за регіонами, од. 

 

Регіони 

Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Україна 257 251 188 196 178 155 157 

АР Крим 5 10 4 5 2 4 – 

Вінницька 7 8 5 6 4 3 4 

Волинська 2 1 1 1 1 – 4 

Дніпропетровська 10 7 3 3 4 4 2 

Донецька 21 22 8 6 4 6 5 

Житомирська 10 8 11 14 11 7 9 

Закарпатська 3 5 1 4 3 1 1 

Запорізька 9 9 10 21 17 17 12 

Івано-Франківська 18 18 16 17 19 15 12 

Київська 10 9 3 2 3 3 3 

Кіровоградська 6 7 5 5 5 3 2 

Луганська 8 5 7 4 1 1 1 

Львівська 14 13 13 15 11 11 12 

Миколаївська 13 13 10 9 12 9 7 

Одеська 7 12 8 8 10 7 7 

Полтавська 9 6 5 4 2 4 3 

Рівненська 2 3 1 – – – 4 

Сумська 11 9 2 3 3 1 5 

Тернопільська 3 7 5 6 5 4 4 

Харківська 17 20 12 11 18 20 25 

Херсонська 5 2 2 3 2 2 2 

Хмельницька 2 5 12 9 6 3 – 

Черкаська 13 7 12 5 5 1 4 

Чернівецька 8 8 4 5 5 5 5 

Чернігівська 4 2 1 1 1 2 3 

м. Київ 40 35 27 28 23 21 21 

м. Севастополь – – – 1 1 1 – 

 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 16.11.2016) 
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Додаток И 

Впровадження нових технологічних процесів на промислових 

підприємствах в Україні у 2006-2015 роках, за регіонами, од. 

 

Регіони 

Роки 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 1145 1419 1647 1893 2043 2510 2188 1576 1743 1217 

АР Крим 11 24 73 47 32 66 43 35 – – 

Вінницька 24 79 58 69 39 24 27 32 38 26 

Волинська 8 24 16 9 16 9 18 25 17 13 

Дніпропетровська 65 53 58 50 57 83 104 51 76 77 

Донецька 54 52 114 74 70 79 71 58 11 20 

Житомирська 14 31 30 18 20 43 27 43 23 20 

Закарпатська 4 11 13 9 8 6 4 6 3 7 

Запорізька 252 234 257 134 170 509 114 207 212 114 

Івано-Франківська 12 47 35 34 35 48 24 17 20 50 

Київська 23 52 34 29 19 16 31 29 38 39 

Кіровоградська 31 52 31 26 29 27 31 28 11 19 

Луганська 20 56 45 14 29 43 48 43 8 21 

Львівська 8 54 54 56 63 39 46 47 60 49 

Миколаївська 14 9 20 29 30 36 29 13 35 13 

Одеська 30 51 33 26 37 31 35 24 30 26 

Полтавська 29 35 26 28 24 16 18 25 29 34 

Рівненська 1 4 20 8 6 10 18 19 8 9 

Сумська 67 56 77 78 94 102 119 71 134 185 

Тернопільська 2 36 30 9 21 116 35 34 139 32 

Харківська 116 96 95 760 877 708 943 375 273 212 

Херсонська 5 22 61 18 17 78 37 121 181 25 

Хмельницька 4 8 16 14 42 44 32 24 11 9 

Черкаська 3 13 23 20 46 30 46 21 22 15 

Чернівецька 6 15 11 11 7 9 12 8 8 15 

Чернігівська 31 32 34 29 16 19 28 23 14 35 

м. Київ 311 273 381 289 237 314 242 196 342 152 

м. Севастополь – – 2 5 2 5 6 1 – – 

 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 16.11.2016) 
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Додаток К 

Освоєння виробництва інноваційних видів продукції на промислових 

підприємствах України у 2006-2015 роках, за регіонами, найменувань 

 

Регіони 

Роки 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 2408 2526 2446 2685 2408 3238 3403 3138 3661 3136 

АР Крим 54 55 48 46 63 73 53 100 – – 

Вінницька 37 124 91 82 65 82 75 78 76 69 

Волинська 8 4 10 31 44 15 8 25 60 8 

Дніпропетровська 99 151 136 104 110 100 164 164 168 150 

Донецька 132 80 150 132 124 143 171 230 80 153 

Житомирська 38 35 24 16 22 44 28 24 28 13 

Закарпатська 34 54 22 11 16 14 11 20 8 9 

Запорізька 108 109 148 132 114 619 446 397 611 397 

Івано-Франківська 61 69 56 299 125 167 156 151 130 117 

Київська 73 85 122 75 113 95 100 79 115 97 

Кіровоградська 66 56 63 69 65 46 59 47 57 51 

Луганська 33 34 51 31 39 35 49 51 14 14 

Львівська 102 190 138 152 117 119 115 111 132 251 

Миколаївська 8 12 26 44 41 34 61 268 68 28 

Одеська 300 30 50 46 72 82 108 87 82 58 

Полтавська 160 142 90 114 72 72 64 58 92 96 

Рівненська 43 59 16 22 16 17 19 18 6 7 

Сумська 166 165 169 256 346 276 378 172 192 177 

Тернопільська 19 65 89 73 87 75 122 110 77 580 

Харківська 137 175 167 197 191 169 276 246 394 208 

Херсонська 27 33 95 112 71 146 95 157 153 41 

Хмельницька 20 7 8 14 36 43 27 23 11 24 

Черкаська 22 37 57 41 63 43 125 58 57 50 

Чернівецька 76 111 79 100 50 54 58 23 24 31 

Чернігівська 41 38 58 46 40 42 42 77 398 56 

м. Київ 538 597 477 426 296 609 580 349 628 451 

м. Севастополь 6 9 6 14 10 24 13 15 – – 

 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.11.2016) 
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Додаток Л 

Кількість промислових підприємств в Україні у 2007-2015 роках, що 

реалізували інноваційну продукцію, за регіонами, од. 

 

Регіони 

Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 1035 993 994 964 1043 1037 1031 905 570 

АР Крим 23 28 20 18 24 22 19 – – 

Вінницька 38 34 26 32 32 30 36 32 20 

Волинська 16 14 16 13 19 16 14 13 7 

Дніпропетровська 46 43 37 41 41 45 46 51 34 

Донецька 62 64 60 62 58 57 58 24 12 

Житомирська 30 29 27 24 26 36 34 21 21 

Закарпатська 22 24 22 21 20 12 11 11 8 

Запорізька 40 35 25 18 63 54 60 63 42 

Івано-Франківська 59 63 70 56 69 67 66 64 14 

Київська 42 46 36 34 31 34 43 46 30 

Кіровоградська 25 25 24 27 29 27 30 31 21 

Луганська 41 44 38 33 35 34 32 9 5 

Львівська 63 59 71 65 59 58 60 70 44 

Миколаївська 13 19 30 33 28 37 34 30 18 

Одеська 32 34 33 39 41 41 35 34 22 

Полтавська 35 31 36 29 25 21 26 24 24 

Рівненська 22 22 27 19 22 26 29 24 9 

Сумська 13 27 32 34 36 35 29 31 21 

Тернопільська 24 34 38 31 34 35 21 20 14 

Харківська 101 80 84 83 83 88 92 102 66 

Херсонська 21 18 17 24 22 21 26 22 15 

Хмельницька 20 10 14 28 49 54 46 27 16 

Черкаська 23 28 33 43 46 46 41 34 22 

Чернівецька 22 19 22 22 22 17 15 16 8 

Чернігівська 33 25 32 23 22 23 25 18 13 

м. Київ 163 133 118 105 98 94 100 88 64 

м. Севастополь 6 5 6 7 9 7 3 – – 

 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.11.2016) 
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Додаток М 

Кількість підприємств, що реалізували інноваційну продукцію за межі 

України у 2006-2015 роках, за регіонами, од. 

 

Регіони 

Роки 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 337 357 341 334 343 378 332 344 295 213 

АР Крим 12 11 13 9 10 9 9 11 – – 

Вінницька 5 12 7 10 11 9 6 8 8 7 

Волинська 2 3 3 6 6 8 4 5 5 2 

Дніпропетровська 21 21 22 16 16 14 17 20 21 15 

Донецька 30 25 25 23 24 21 18 24 7 5 

Житомирська 13 10 11 10 7 7 10 10 8 7 

Закарпатська 10 10 10 11 12 12 4 6 7 7 

Запорізька 18 22 19 15 10 31 21 22 19 19 

Івано-Франківська 10 15 20 16 16 21 15 7 13 3 

Київська 9 11 14 15 15 12 10 13 8 9 

Кіровоградська 8 10 7 7 9 9 9 8 9 5 

Луганська 14 19 18 12 12 10 7 7 1 1 

Львівська 20 19 18 16 17 20 21 20 19 17 

Миколаївська 5 2 6 6 9 7 10 7 7 3 

Одеська 13 10 12 14 13 15 15 15 11 7 

Полтавська 18 18 15 15 12 8 7 13 14 12 

Рівненська 2 5 6 8 8 6 5 9 8 3 

Сумська 10 11 13 13 13 17 16 13 14 11 

Тернопільська 1 6 6 5 5 11 8 5 4 3 

Харківська 38 36 25 25 32 35 37 37 43 28 

Херсонська 6 4 6 6 11 9 7 7 8 8 

Хмельницька 2 3 2 1 5 7 10 16 8 5 

Черкаська 8 10 8 12 15 20 20 16 13 8 

Чернівецька 5 4 4 7 6 7 7 4 5 2 

Чернігівська 7 8 10 11 12 13 9 6 9 4 

м. Київ 48 51 40 43 36 38 30 34 26 22 

м. Севастополь 2 1 1 2 1 2 – 1 – – 

 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.11.2016) 
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Додаток Н 

Організації, які виконували наукові та науково-технічні роботи в Україні  

у 2006-2015  роках, за регіонами, од. 

 

Регіони 

Роки 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 1452 1404 1378 1340 1303 1255 1208 1143 999 978 

Автономна  

Республіка Крим 
47 52 49 46 44 41 36 33 – – 

Вінницька 24 24 25 22 25 24 21 17 17 19 

Волинська 19 16 13 14 12 12 12 11 10 10 

Дніпропетровська 105 93 88 84 78 73 69 62 57 58 

Донецька 77 74 69 67 65 63 64 63 21 20 

Житомирська 9 11 10 9 9 10 10 10 10 9 

Закарпатська 20 21 20 18 16 15 14 13 11 10 

Запорізька 35 35 35 36 33 30 29 26 23 26 

Івано-Франківська 21 23 27 22 23 21 21 15 16 18 

Київська 37 36 35 34 36 32 30 24 24 26 

Кіровоградська 11 12 12 13 15 14 14 13 14 15 

Луганська 52 51 52 48 41 41 39 34 17 17 

Львівська 82 84 79 80 82 76 75 76 72 68 

Миколаївська 54 54 51 47 44 43 38 33 27 25 

Одеська 66 65 67 62 59 58 54 52 51 49 

Полтавська 30 25 24 22 24 23 23 22 21 20 

Рівненська 15 13 14 13 14 13 12 12 13 12 

Сумська 27 25 24 22 17 18 16 15 15 15 

Тернопільська 16 14 14 14 14 14 12 11 11 11 

Харківська 228 218 217 210 198 189 189 183 162 166 

Херсонська 26 25 23 23 28 28 28 23 24 16 

Хмельницька 6 7 6 6 6 6 7 6 8 8 

Черкаська 29 31 30 28 28 28 25 25 24 20 

Чернівецька 21 22 22 24 24 21 23 23 21 20 

Чернігівська 22 22 22 22 22 21 20 19 16 15 

м. Київ 360 340 338 342 333 327 317 312 314 305 

м. Севастополь 13 11 12 12 13 14 10 10 – – 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 28.11.2016) 
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Додаток П 

 

Фінансування наукових та науково-технічних робіт у наукових  

організаціях державних академій наук в Україні  

упродовж 2005-2015 років, тис. грн 

 

 

 

Роки 

Організації державної академії наук 

Національна 

академія наук 

України 

Українська 

академія 

аграрних наук 

Академія 

медичних наук 

Академія 

педагогічних 

наук 

Академія 

правових наук 

 

2005 1003451,1 256196,8 88323,2 17983,0 4896,2 

2006 1145750,9 284721,7 108967,3 26807,2 8442,7 

2007 1472329,7 350934,9 152045,5 34537,0 11473,3 

2008 1945543,0 475420,5 202794,3 53653,1 15153,9 

2009 1861974,8 474489,9 204601,5 57291,3 15144,4 

2010 2070203,5 521050,9 228117,6 80550,5 16331,1 

2011 2188942,7 541067,5 261047,5 90393,0 17377,8 

2012 2542826,8 612644,9 269177,3 110968,0 19231,0 

2013 2683086,1 583490,3 264771,0 104630,6 22599,0 

2014 2401293,8 527133,6 275314,0 99774,8 21430,9 

2015 2398589,4 548480,6 288344,2 80351,8 18486,7 

 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 28.11.2016) 
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 Додаток Р 

Таблиця Р.1  

Індекси обсягу наукових та науково-технічних робіт в Україні               

у 2006-2015 роках, за видами робіт, % до попереднього року 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Загальний обсяг 0,971 1,101 1,118 1,065 1,012 0,944 0,989 1,001 0,955 1,209 

фундаментальні       

дослідження 
1,105 1,159 1,124 1,045 1,013 0,907 1,082 0,983 0,948 1,046 

прикладні 

дослідження 
1,037 1,184 1,197 0,960 1,016 1,039 1,003 0,970 0,938 1,249 

розробки 0,995 1,060 1,086 1,083 1,060 0,891 0,980 1,028 0,951 1,282 

науково-технічні     

послуги 
0,688 1,062 1,127 1,192 0,820 1,135 0,848 0,973 1,022 1,159 

 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 03.12.2016) 

Таблиця Р.2  

Індекси обсягу фінансування науково-технічних робіт в Україні 

у 2006-2015 роках, за джерелами, % до попереднього року 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Загальний обсяг  0,874 1,047 1,145 1,024 1,020 0,960 1,002 1,011 0,953 1,244 

держбюджету 1,030 1,227 1,218 0,913 0,967 0,938 1,110 0,967 0,870 1,100 

замовників України 0,813 0,971 1,053 0,948 0,930 1,049 0,979 0,897 0,947 1,198 

замовників 
іноземних держав 

0,695 0,860 1,125 1,459 1,179 0,963 0,751 1,127 0,885 1,142 

власних коштів 1,194 0,991 0,997 1,116 1,229 0,869 1,212 1,250 1,344 1,636 

інших коштів 0,608 0,793 1,583 0,968 0,702 0,795 1,624 0,912 0,900 1,958 

 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 03.12.2016) 
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Додаток С 
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Рис. С.1. Динаміка обсягу наукових та науково-технічних робіт в Україні у 

2010-2015 роках, за видами робіт у цінах, млн грн  

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 03.12.2016) 

 

 

Рис. С.2. Динаміка обсягу фінансування наукових та науково-технічних 

робіт в Україні у 2010-2015 роках за джерелами у цінах, млн грн  

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 03.12.2016) 
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Додаток Т 
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Рис. Т.1. Розподіл кількості організацій, що виконували наукові та  

науково-технічні роботи в Україні у 2005-2015 роках,                                                 
за секторами діяльності, % 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 03.12.2016) 
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Рис. Т.2. Виконання наукових та науково-технічних робіт в Україні                      

у 2005-2015 роках у розрізі їх спрямування, од. 
Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 03.12.2016) 
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Додаток У 

 

Питома вага витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт                 

у ВВП, упродовж 2005-2014 років за даними Євростату, у %  

 

Країни ЄС 

Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ЄС 28 1,76 1,78 1,78 1,85 1,94 1,93 1,97 2,01 2,01 2,03 

Болгарія 0,45 0,45 0,44 0,46 0,51 0,59 0,55 0,62 0,65 0,80 

Естонія 0,92 1,12 1,07 1,26 1,4 1,58 2,34 2,16 1,74 1,44 

Іспанія 1,1 1,17 1,23 1,32 1,35 1,35 1,32 1,27 1,24 1,23 

Латвія 0,53 0,65 0,56 0,58 0,45 0,6 0,7 0,66 0,6 0,69 

Литва 0,75 0,79 0,8 0,79 0,83 0,78 0,9 0,9 0,95 1,01 

Німеччина 2,43 2,46 2,45 2,6 2,73 2,72 2,8 2,88 2,85 2,87 

Польща 0,57 0,55 0,56 0,6 0,67 0,72 0,75 0,89 0,87 0,94 

Румунія 0,41 0,45 0,52 0,57 0,46 0,45 0,49 0,48 0,39 0,38 

Словаччина 0,49 0,48 0,45 0,46 0,47 0,62 0,67 0,81 0,83 0,89 

Угорщина 0,93 0,99 0,97 0,99 1,14 1,15 1,2 1,27 1,41 1,37 

Чеська Республіка 1,17 1,23 1,31 1,24 1,3 1,34 1,56 1,79 1,91 2,00 

Україна 0,99 0,91 0,85 0,85 0,86 0,83 0,74 0,75 0,70 0,65 

 

Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення:  27.11.2016) 
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Додаток Ф 

Хронологія створення ВЕЗ в Україні  

 
№ Дата Подія 

1 2 3 

1. 13 жовтня  

1992 року 

Прийняття Верховною Радою Закону України №2673-ХІІ “Про загальні 

засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних 

зон” 

2. Березень 

1994 року 

Підписання Президентом України указу № 113, яким легалізувався 

праобраз українських СЕЗ на території Бродівського р-ну Львівської обл. 

3. Липень 

1995 року 

Підписання Президентом України указу про створення першої 

експериментальної СЕЗ “Сиваш” (АР Крим) 

4. 1996-2000 

роки 

Активне створення СЕЗ. Визначено типовий пакет пільг їхніх суб’єктів – 

звільнення від сплати ПДВ при імпорті мита, плати за оренду землі, 

часткове звільнення від сплати податку на прибуток 

5. Липень 

1998 року 

Кабінет Міністрів затвердив постанову про перелік пріоритетних видів 

діяльності на території СЕЗ 

6. Червень 

1999 року 

ВРУ прийняла постанову №795-XI про запровадження мораторію на 

створення нових СЕЗ до оголошення висновків спільної парламентсько-

урядової комісії  

7. 5 липня 

1999 року 

Уряд затвердив форму Типового договору проектів СЕЗ, зобов’язуючи 

їхніх суб’єктів фіксувати зобов’язання за єдиним параметром – обсягом 

освоєних інвестицій 

8. Вересень 

1999 року 

Кабмін прийняв постанову №1756 про запровадження мораторію на 

представлення Кабінету Міністрів пропозицій щодо створення нових 

СЕЗ, отримання інформації про результати їх функціонування 

9. 24 вересня 

1999 року  

Уряд прийняв рішення про введення мораторію на створення нових зон 

10. Грудень 

1999 року 

Утворено спільну парламентсько-урядову комісію з комплексного 

дослідження та узагальнення досвіду функціонування СЕЗ 

11. Грудень 

1999 року 

Верховна Рада своєю постановою № 795-ХІ ввела другий мораторій на 

створення нових зон до оголошення висновків комісії. Жодних висновків 

комісія так і не оголосила. Причина – відсутність критеріїв оцінювання 

12. 28 лютого 

2001 року 

Уряд прийняв Постанову № 184 “Про порядок проведення аналізу 

результатів функціонування СЕЗ”, що визначає перелік показників для 

оцінювання зони й можливість їх ліквідації. Проте право ліквідовувати 

спецзони, відповідно до базового Закону, належить Верховній Раді 

13. 10 січня 

2002 року 

Уряд робить ще одну спробу заборонити затвердження пільгових 

проектів, що не пройшли експертизу в Мінекономіки і галузевих мі-

ністерствах. Проте ця експертиза не була відображена в законах про СЕЗ 

14. 26 серпня 

2002 року 

Кабмін запровадив третій мораторій на створення нових СЕЗ 

15. 24 грудня 

2002 року 

Верховна Рада змінами законів про ПДВ і з питань оподаткування 

підакцизних та інших товарів ліквідувала пільги на імпорт товарів 1-24-ї 

груп УКТЗЕД (продовольство). Це рішення підприємства, згодом, легко 

оскаржать у судах. Базовий Закон дає інвесторам СЕЗ 100-відсоткову 

гарантію   
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Закінчення додатка Ф 
1 2 3 

16. Серпень 

2002 року 

Кабмін прийняв постанову № 1241 про запровадження мораторію на 

представлення пропозицій про створення нових СЕЗ до 1.01.2005 року 

17. Вересень 

2002 року 

У ВРУ зареєстровано законопроекти зі створення спеціального режиму 

інвестиційної діяльності у Дніпропетровській та Хмельницькій областях 

18. Січень 

2003 року 

Оприлюднено заяву Президента України у якій зазначено: “треба крапку 

ставити з цими зонами, ліквідувати їх, і все” 

19. Червень 

2003 року 

Мінфін оприлюднив аналіз діяльності СП “Відродження” (СЕЗ 

“Донецьк”) 

20. 10 вересня 

2003 року 

Кабмін прийняв постанову № 1435 про обмеження обсягів ввезення на 

митну територію України товарів з СЕЗ “Донецьк” 

21. 27 листо-

пада 2003 

року 

ВРУ Законом “Про Державний бюджет – 2004” запровадила мораторій 

на створення нових СЕЗ й на розгляд нових проектів у межах існуючих 

22. 2003-2004 

роки 

Час дискусії про ефективність СЕЗ і відточування оптимізаційних схем 

23. 3 лютого 

2004 року 

Верховна Рада приймає Закон про створення 6 технопарків:“Агротехпарк” 

(Київ), “Єко-Україна” (Донецьк), “Наукові і навчальні прилади” (Суми), 

“Текстиль” (Херсон), “Ресурси Донбасу” (Донецьк), “Яворів” (Яворів) 

24. 17 червня 

2004 року 

ВРУ приймає Закон України “Про внесення змін до держбюджету – 2004”, 

яким скасовує мораторій на затвердження нових проектів у СЕЗ 

25. 8 вересня 

2004 року 

Уряд прийняв Постанову № 1168, що дозволяє органам місцевої влади 

затверджувати незначні корективи в бізнес-планах інвестиційних проек-

тів у частині зміни кодів УКТЗЕД з метою посилення контролю над 

структурою пільгового імпорту. Кабмін змінив порядок проведення 

аналізу роботи СЕЗ, розширюючи критерії оцінювання діяльності, а та-

кож залучаючи до польового аналізу, крім податківців, експертів з Мін-

фіну та Мінекономіки. Але об’єктивно визначити ефективність проектів 

Кабмін не міг – інвестори могли переукладати договори, варіюючи свої 

зобов’язання залежно від реально досягнутих показників 

26. 19 січня 

2005 року 

Затверджено механізм оцінювання ефективності СЕЗ 

27. 25 березня 

2005 року 

Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету – 2005, згідно з якими 

усі пільги вилучають із законів про спецрежими 

28. Жовтень-

листопад 

2005 року 

Президент України підписав Указ “Про заходи щодо поліпшення 

інвестиційного клімату”, який передбачає, зокрема, запровадження 

“компенсаційних механізмів для сумлінних інвесторів СЕЗ” 

29. 2005 рік Суб’єкти СЕЗ відновлюють діяльність на підставі рішень судів, довівши, 

що при ліквідації спецрежимів було порушено гарантії, які дала держава 

30. Вересень-

жовтень 

2006 року 

Уряд запропонував відновлення в законах про СЕЗ норм про пільги. 

Пункт 1 ст. 9 законопроекту про держбюджет-2007 передбачає часткову 

реінкарнацію пільг суб’єктам СЕЗ і ТПР. Інвесторам спецзон, обіцяна 

компенсація – фіскальний кредит з податку на прибуток та звільнення 

інвестиційного імпорту до спецзон від сплати мита терміном до двох 

років (крім підакцизних і б/в товарів). Реінкарнацію пільг імпортерам 

товарів груп 1-24 УКТЗЕД (продтовари) Кабмін вилучив 
Джерело: [136, с. 343] 
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Додаток Х 

Діючі технопарки в Україні станом на 20.11.2016 року  

 

Назва та контактні 

координати 

 

Учасники та партнери Пріоритетні напрями діяльності 

1. Прат «Інститут 

монокристалів», м. Харків, 

http://www.isc.kharkov.com/ 

НТК «Інститут 

монокристалів»НАН України, 

ЦРМБ «Харківські технології», 

Агенство європейськиї інновацій 

Медицина і біотехнології, машинобудування і 

приладобудування, енергетика, нові кристалічні і полімерні 

матеріали для енергетики, а також вироби з них, 

енергоефективні електричні машини і силова електроніка, 

енергоефективні  джерела світла і альтернативні джерела 

енергії, матеріали, прилади, устаткування і технології для 

моніторингу і захисту навколишнього середовища, технічні 

засоби боротьби із злочинністю; розробка методичних 

матеріалів, підготовка науковців і висококваліфікованих 

фахівців в області інноваційної діяльності, трансферу 

технологій і комерціалізації наукових розробок відповідно до 

напрямів діяльності технопарку. 

 

2. Технопарк "Інститут 

електрозварювання ім. 

Є.О.Патона", м. Киїів, 

http://paton.kiev.ua/ 

ІЕЗ ім.. Є.О. Патона, ТОВ 

«Технопромінь», НІЦ «Дуга», 

НДЦ «Експловелд», ДВП 

«Екотехнологія», ПАТ 

«КСЕЗО», ТОВ «Селма», ПАТ 

«Запорізький завод 

зварювальних флюсів та 

скловиробів» 

Сучасні енергоефективні і ресурсосберігаючі технології, 

устаткування і конструкції; спеціальна електрометалургія, 

технології переробки металолому, збагачення металургійної 

сировини, підвищення якості кінцевої металургійної продукції; 

сучасні машини, механізми і засоби нової техніки в ракетно-

космічній і авіаційній областях, в суднобудуванні, залізничному 

і морському транспорті; грунтообробна і прибиральна техніка з 

продовженим завдяки технологіям зварювання і зміцнення 

ресурсом робочих деталей;  зварювальні і споріднені процеси 

при будівництві, експлуатації і реконструкції доріг, мостів і 

транспортних систем включаючи трубопроводи; оздоровлення 

навколишнього середовища і людини, у тому числі шляхом 

зниження техногенного впливу зварювального виробництва на 

аеро-, гідро-, геоекологію, використовування зварювання і 

споріднених технологій в медицині. 

 

3. Технопарк 

«Напівпровідникові 

технології і матеріали, 

оптоелектроніка і сенсорна 

техніка», м. Київ, 

https://www.isp.kiev.ua 

Інститут фізики 

напівпровідників імені В.Є. 

Лашкарьова НАН України 

Отримання і обробка початкової сировини, виготовлення 

напівпровідникових, діелектричних, електропровідних 

матеріалів і багатошарових структур на їх основі, а також 

виробів з них для промислової і побутової електронної техніки; 

оснащені сенсорами пристрої, устаткування, машини, а також 

енерго- і ресурсосберігаючі системи контролю і управління 

технологічними процесами і виробництвом в 

машинобудуванні, металургії, енергетиці, транспорті, авіа- і 

ракетно-космічній техніці, нафтовій і газовій промисловості, 

агропромисловому комплексі; тощо. 

 

4. Науковий парк «Київська 

політехніка», м. Київ, 

http://spark.kpi.ua/ 

НТУУ «Київський політехнічний 

інститут», ТОВ «Polyteco», 

Білорусько-Український центр 

науково-технічного та 

інноваційного співробітництва, 

УНТЦ, ПО «СНТ», ТОВ «ЕРАМ 

Systems», ТОВ «ІАС» 

Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх 

оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та 

нанотехнологій,     нові технології та обладнання для якісного 

медичного обслуговування, лікування, фармацевтики, 

інформаційні, комунікаційні технологій, робототехніка, 

розвиток технологій АПК, розвиток транспортної системи, 

ракетно-космічної галузі, авіа- і судно будова, озброєння, 

транспортування енергії, впровадження ергоефективних 

ресурсозберігаючих технологій та альтернативних джерел 

енергії, охорона довкілля. 
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Закінчення додатка Х 

 

5. Технопарк «Інститут 

технічної теплофізики»,             

м. Київ,  http://ittf.kiev.ua/ 

Інститут технічної теплофізики 

НАН України, ПрАТ «Дослідне 

конструкторсько-технологічне 

бюро теплоенергетичного 

прилад обування», ПрАТ 

«Енергія-Інвест», ПАТ 

«Коростеньхіммаш», КП 

«Промел». 

Технологічне устаткування для теплоенергетики: когенераційні 

технології (комбіноване виробництво теплоти й 

електроенергії),створення сучасного, а також модернізація й 

продовження ресурсу діючого теплогенеруючого устаткування, 

теплофізичне приладобудування, заходи щодо підвищення 

ефективності експлуатації, продовженню ресурсу й 

перепрофілюванню об'єктів атомної енергетики; нетрадиційна 

енергетика: геотермальна; біоенергетика; сонячна енергетика; 

енерго- і ресурсозберігаючі теплотехнології: теплотехнології та 

устаткування на основі дискретно-імпульсної трансформації 

енергії, енергозберігаючі технології для обробки газорідинних 

гетерогенних середовищ, енергоресурсозберігаюче 

технологічне устаткування; екологія в енергетиці:екологічний 

моніторинг у теплоенергетиці, технології та устаткування для 

зменшення шкідливих викидів. 

 

6. Технопарк «Текстиль», 

м. Херсон, 

http://www.runo.ks.ua/ 

Херсонський національний 

технічний університет 

«Асоціація вівцеводів та 

коноводів України, Херсонська 

ТПП, Інститут тваринництва 

степових районів «Асканія-

Нова», Херсонський державний 

аграрний університет, ТОВ 

«Бородіно-А». 

Нові технології глибокої переробки сировини для текстильної 

та легкої промисловості; розробка технологій та дослідне 

виробництво конкурентоспроможних текстильних матеріалів 

нового асортименту, в тому числі спеціального призначення; 

створення універсального обладнання, модульних комплексів 

як основи високотехнологічного оновлення підприємств 

текстильної та легкої промисловості; автоматизація та 

комп'ютеризація систем управління і контролю технологічних 

процесів в текстильній та легкій промисловості; наукові 

дослідження з найважливіших проблем легкої та текстильної 

промисловості; удосконалення хімічних технологій обробки 

текстильних матеріалів; розробка технологій застосування 

барвників для потреб легкої промисловості; удосконалення 

хімічних технологій обробки текстильних матеріалів. 

 

7. Науково-технологічний 

парк «Яворів», м. Львів, 

http://tp-yavoriv.at.ua/ 

Львівська ОДА, Яворівська РДА, 

НУ «Львівська політехніка», ТОВ 

«Центр розвитку новітніх техноло-

гій», ТОВ «Стебницький калійний  

завод», ТОВ «Центр досліджень 

мінеральної сировини» 

Удосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток 

біотехнологій; машинобудування та організація виробництва 

побутової техніки з використанням вітчизняних технологій;  

мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації; 

розвиток інноваційної культури суспільства; охорона і 

оздоровлення людини та навколишнього середовища. 

 

 
Джерело: побудовано автором на основі : [232] 
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Додаток Ц  

Перелік наукових парків, яким Міністерство освіти і науки України 

погодило рішення про створення, станом на 20.11.2016 року 

№ 

з/п 

Назва наукового парку 

1. Корпорація “Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка” 

2. Корпорація “Науковий парк Миколаївського національного аграрного 

університету «АГРОПЕРСПЕКТИВА»” 

3. Науковий парк “Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля” 

4. Науковий парк “ФЕД” 

5. Науковий парк “Радіоелектроніка та інформатика” 

6. Науковий парк “Наукоград ‒ Харків” 

7. Науковий парк Національного університету біоресурсів і 

природокористування “Стале природокористування та якість життя” 

8. Товариство з обмеженою відповідальністю “Науковий парк Київського 

національного економічного університету” 

9. Товариство з обмеженою відповідальністю “Науковий парк «Аерокосмічні 

інноваційні технології»” 

10. Товариство з обмеженою відповідальністю “Науковий парк 

«Енергоефективні технології»” 

11. Товариство з обмеженою відповідальністю “Науковий парк «Профілактична 

медицина та охорона праці – новітні системи та технології»” 

12. Товариство з обмеженою відповідальністю “Науковий парк «Біометричний 

інноваційно-технологічний кластер «БІТеК»” 

13. Товариство з обмеженою відповідальністю “Науковий парк «Центр 

трансферу технологій цивільного захисту»” 

14 Товариство з обмеженою відповідальністю “Науковий парк Одеського 

політехнічного університету»” 

15. Товариство з обмеженою відповідальністю “Науковий парк 

«Прикарпатський університет»” 

16. Науковий парк товариства з обмеженою відповідальністю “Науковий парк 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут»” 

17. Товариство з обмеженою відповідальністю “Науковий парк «Дон НУ- 

Поділля»” 

18. Товариство з обмеженою відповідальністю “Науковий парк Державної 

екологічної академії післядипломної освіти та управління «ЧОРНОБИЛЬ»” 

19. Товариство з обмеженою відповідальністю “Науковий парк «Хімічні 

технології»” 
 

Джерело: Перелік наукових парків, яким Міністерство освіти і науки України 

погодило рішення про створення [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://mon.gov.ua/activity/nauka/innovaczijna-diyalnist-ta-transfer-texnologij/naukovi-parki/pro-

naukovi-parki.html) (дата звернення: 19.11.2016) 

http://mon.gov.ua/activity/nauka/innovaczijna-diyalnist-ta-transfer-texnologij/naukovi-parki/pro-naukovi-parki.html
http://mon.gov.ua/activity/nauka/innovaczijna-diyalnist-ta-transfer-texnologij/naukovi-parki/pro-naukovi-parki.html
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Додаток Ш 

 

Індустріальні парки в Україні, які внесені в  

Реєстр індустріальних парків,  

станом на 20.11.2016 року 

 
№ 

з/п 

Назва індустріального  парку 

1. “Долина” (м. Долина Івано-Франківської області) 

2. “Славута” (м. Славута Хмельницької області) 

3. “Рясне-2” (м. Львів) 

4. “Коростень” (м. Коростень Житомирської області) 

5. “Центральний” (м. Кременчук Полтавської області)  

6. “Свема” (м. Шостка Сумської області) 

7. “Соломоново” (с. Соломонове Закарпатської області) 

8. “Перший український індустріальний парк” (селище Велика Димерка 

Київської області) 

9. “BIONIC Hill” (м. Київ) 

10. “iPark” (Комінтернівський район Одеської області) 

11. Індустріальний парк “Кривбас” (м. Кривий Ріг Дніпропетровської 

області) 

12. Індустріальний парк “Тростянецький” (м. Тростянець Сумської області) 

13. Індустріальний парк “Мироцьке” (Київська область) 

14. Вінницький індустріальний парк (м. Вінниця) 

 

 

Джерело: Індустріальні парки в Україні / Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.me.gov.ua/Documents-

/List?lang=uk-UA&id=6463d3ba-aa13-4e54-8db9-0f36642c43d9&tag=IndustrialniParkiVUkraini 

(дата звернення: 19.11.2016) 

 


















