1

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису

ПИЛИПЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

УДК 615.322(477)
ДИСЕРТАЦІЯ
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В
ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
25.00.02 – механізми державного управління

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного
управління (доктора філософії)
Дисертація
містить результати власних досліджень. Використання
ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне
джерело
В. П. Пилипенко
Науковий керівник: Неліпа Дмитро Васильович, доктор політичних наук,
професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри державного управління.

Київ – 2021

2

АНОТАЦІЯ
Пилипенко В.П. – Державна політика інноваційного розвитку в
трансформаційний період. – Кваліфікаційна наукова праця на правах
рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з
державного управління за спеціальністю 25.00.02 «механізми державного
управління». – Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 2021.
Робота присвячена комплексному дослідженню особливостей розвитку
державної інноваційної політики в трансформаційний період і ролі
державного управління в її реалізації. Особливу увагу присвячено вивченню
інноваційного розвитку України за умов активного впливу процесів
глобалізації та євроінтеграції. Особливу увагу приділено питанню розробки
та впровадження державної інноваційної політики, основою для реалізації
якої

виступає

система

державного

управління.

Участь

управління в інноваційних процесах є обов'язковою, адже

державного

його діяльність

спрямована на вирішення проблем та реалізацію стратегічних завдань
державного значення. Зазначено, що інноваційна діяльність в державному
управлінні є перманентною і не може мати остаточного результату, адже
вдосконалення існуючих рішень та пошук нових відбувається постійно.
Визначено та розкрито суть двох основних етапів процесу вироблення та
впровадження державної політики. Прийняття рішень і втілення рішення.
Визначено наявність взаємозалежності між ефективністю втілення державної
політики, якістю державного управління та дієздатністю існуючої державної
влади. Було проаналізовано зарубіжний досвід в питанні вибору найбільш
оптимального набору інструментів державної інноваційної політики та їх
подальшого

застосування.

Визначено,

що

з

пріоритетних

напрямів

стимулювання інноваційного розвитку для України сьогодні має стати
перехід від моделі запозичення та імплементації іноземних інновацій, спершу
до кооперації з закордонними партнерами і спільного їх продукування, а
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згодом до виробництва та реалізації на світовому ринку власного
інноваційного продукту.
Сформовано перелік ключових проблемних моментів, які стримують
розвиток інноваційного потенціалу України та запропоновано ряд заходів,
здійснення яких є необхідним для їх вирішення. Виявлено тісний
взаємозв’язок між проведенням політики діджиталізації та інноваційним
потенціалом України. Доведено, що в питанні інноваційного розвитку
держави,

особливу

увагу

має

бути

приділено

саме

регіональному

інноваційному розвитку. Необхідним є створення відповідної регіональної
стратегії інноваційного розвитку регіону, його інфраструктури, достойної
фінансової основи та державної підтримки.
В роботі розроблено комплексний механізм формування державної
політики інноваційного розвитку в умовах глибоких ринкових перетворень і
процесів євроінтеграції в України, який ґрунтується на функціонуванні
організаційно-правових інструментів державного та місцевого управління,
побудований на комплексних (інтегрованих) підходах з орієнтацією на
досягнення таких цілей: посилення інноваційної спроможності публічного
управління та адміністрування, розширення сфери підтримки інноваційних
процесів в умовах макроекономічної нестабільності на основі розмежування
стратегічних (пов’язаних із потребами формування національної інноваційної
системи та забезпеченні структурних зрушень і збалансованого розвитку) і
тактичних

завдань

відповідної

державно-управлінської

діяльності

зумовлених необхідністю реалізації органами влади низки антикризових
заходів за умов пандемії.
В

дослідженні

причини,

які

регіональному

концептуально

узагальнено

перешкоджають

реалізації

та

рівні,

місцевому

та

систематизовано

інноваційної

які

обумовлені

політики

на

розширенням

функціональних можливостей нових територіальних громад, відповідно до
трьох

чинників

успішності

децентралізації

(комплексний

характер,

продуманість реформування, інституційні та організаційні можливості).

4

Визначено, що головні з них – деструктивність інституційних чинників
запровадження

відповідної

державно-управлінської

діяльності,

невідповідність дій регіональних і місцевих органів влади щодо прийняття
нових актів з принципами, закладеними в ідеологію державної інноваційної
політики (структурні реформи, людський капітал, інвестиції, інформація,
скорочення витрат і конкурентоздатність), та лобіювання органами влади
власних

інтересів,

всупереч

процедурам

інноваційної

політики

й

використання засобів усунення перешкод в посткризовий період.
Дисертацією

удосконалено

систему

узагальнення

результатів

експертних досліджень зарубіжного досвіду в напрямку ефективізації
механізму реалізації державної інноваційної політики України в контексті
використання владних інструментів інноваційного розвитку за умов активних
процесів децентралізації та діджиталізації, а також зростаючого потенціалу
розширення системи технологічних парків, бізнес-інкубаторів, стартапцентрів, центрів технологічного трансферту та інноваційних кластерів.
Наведені методичні підходи до визначення базових принципів
бюджетного стимулювання інноваційних процесів через конкретизацію
пріоритетів їх реалізації в умовах обмеженості державних фінансових
ресурсів (зменшення прямих видатків на реалізацію інноваційних проектів,
удосконалення процедур і правил їх конкурсного відбору, підвищення
дієвості

контролю

за

цільовим

використанням

виділених

коштів,

запровадження аудиту ефективності управлінських рішень і дієвості
результатів управління інноваційним потенціалом в Україні.
Зроблена систематизація базових методів (інструментів) формування та
реалізації підходів щодо оцінки рівня інноваційності публічного управління
та адміністрування в частині взаємодії органів влади та суб’єктів
інноваційної

діяльності,

які

передбачають

сукупність

фінансових,

інноваційно-інвестиційних, організаційно-економічних і саморегулівних
складових, що функціонують на умовах виконання обов’язкових критеріїв
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визначення ресурсного забезпечення, яке є достатньою умовою розвитку
інноваційної діяльності в національній економіці в умовах євроінтеграції.
Роботою

розширено

понятійно-категоріальний

апарат

шляхом:

уведення в науковий обіг поняття «взаємодія публічної влади та суб’єктів
інновацій», під яким слід розуміти: по-перше, систему дій, яка містить
комплекс

організаційно-адміністративних,

юридичних,

соціально-

економічних засобів, упорядкованих у певний спосіб, з метою подолання
перешкод, що стоять на шляху реалізації економічних інтересів суб’єктів
інновацій; по-друге, спосіб перетворення економічних ресурсів управління на
відповідні результати державної політики в сфері інновацій (публічного
інноваційного партнерства, бюджетно-податкова, грошово-кредитна та
цінова взаємодія) і уточнення змістовних аспектів категорії «інновація», які в
роботі розглядаються в кросдисциплінарному вимірі (з управлінської,
філософської, політологічної, соціологічної, економічної та правової точок
зору).
Здійснено узагальнення результатів експертних досліджень щодо
визначення сучасного стану реалізації механізмів публічної інноваційної
політики, зокрема вдалося зафіксувати низький рівень ефективності
діяльності як органів регіонального та субрегіонального рівня, так і їхніх
окремих працівників, причинами чого є відсутність розуміння, що в умовах
глибоких ринкових перетворень економіки не існує якоїсь єдиної,
універсальної моделі управління інноваціями, а існує їх множинність.
Орієнтація в виборі публічної моделі управління інноваціями повинна
групуватися на такі структуроутворюючі елементи, як організація структури
взаємодії управління, спрямування дії системи на економічні інтереси,
потреби всіх учасників інноваційної діяльності.
Ключові слова: інноваційний розвиток; інноваційна політика; інновація;
традиція; економіка; економіко-технологічний розвиток; трансформаційний
період; держава.
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ABSTRACT
Pylypenko V.P. State policy of innovation development in the transformation
period. – Qualification scientific work with the manuscript copyright.
Ph.D. thesis in Public Administration, with a specialization 25.00.02 –
mechanisms of public administration. – Institute of Legislation of the Verkhovna
Rada of Ukraine, Kyiv, 2021.
The work is devoted to a comprehensive study of the peculiarities of the
development of state innovation policy in the transformation period and the role of
public administration in its implementation. Particular attention is paid to the study
of innovative development of Ukraine under the active influence of globalization
and European integration. Also attention is paid to the development and
implementation of state innovation policy, the basis for the implementation of
which is the system of public administration. The participation of public
administration in innovation processes is mandatory, because its activities are
aimed at solving problems and implementing strategic objectives of national
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importance. It is noted that innovative activity in public administration is
permanent and cannot have a final result, because the improvement of existing
solutions and the search for new ones is ongoing. The essence of two main stages
of the process of development and implementation of state policy is defined and
revealed. Decision making and decision implementation. The interdependence
between the efficiency of state policy implementation, the quality of public
administration and the capacity of the existing state power is determined. Foreign
experience in selecting the most optimal set of instruments of state innovation
policy and their further application was analyzed. It is determined that the priority
areas for stimulating innovation development for Ukraine today should be the
transition from the model of borrowing and implementation of foreign innovations,
first to cooperation with foreign partners and their joint production, and later to
production and sale of its own innovative product. It is confirmed that one of the
most effective tools of the state innovation policy in Ukraine are technology and
science parks, which are especially effective for the development of innovation at
the regional level. The close relationship between the implementation of
digitalization policy and the innovative potential of Ukraine has been revealed. It is
proved that in the issue of innovative development of the state, special attention
should be paid to regional innovative development. It is necessary to create an
appropriate regional strategy for innovative development of the region, its
infrastructure, a decent financial base and state support.
The paper develops a comprehensive mechanism for the formation of state
policy of innovation development in the context of deep market transformations
and European integration processes in Ukraine, which is based on the functioning
of organizational and legal instruments of state and local government, based on
integrated (integrated) approaches to achieve the following goals: strengthening
innovation. capacity of public administration and administration, expanding the
scope of support for innovation processes in conditions of macroeconomic
instability on the basis of differentiation of strategic (related to the needs of
national innovation system and ensuring structural changes and balanced
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development) and tactical tasks of relevant public administration activities. a
number of anti-crisis measures in a pandemic.
The study conceptually summarizes and systematizes the reasons that hinder
the implementation of innovation policy at the regional and local levels, which are
due to the expansion of the functionality of new local communities, according to
three factors of decentralization success (comprehensive nature, thoughtful reform,
institutional and organizational capabilities). It is determined that the main ones are
the destructiveness of institutional factors in the implementation of relevant public
administration activities, inconsistency of actions of regional and local authorities
to adopt new acts with the principles enshrined in the ideology of state innovation
policy (structural reforms, human capital, investment, information, cost reduction).
and competitiveness), and lobbying the authorities for their own interests, contrary
to the procedures of innovation policy and the use of means to remove obstacles in
the post-crisis period.
The dissertation improves the system of generalization of results of expert
researches of foreign experience in the direction of efficiency of the mechanism of
realization of the state innovation policy of Ukraine in the context of use of the
power tools of innovative development in the conditions of active processes of
decentralization and digitalization. technology transfer centers and innovation
clusters.
Methodical approaches to determining the basic principles of budget
incentives for innovation processes through the specification of priorities for their
implementation in conditions of limited public financial resources (reduction of
direct costs for innovation projects, improvement of procedures and rules for their
competitive selection, improving control over the targeted use of allocated funds,
introduction of audit the effectiveness of management decisions and the
effectiveness of the results of innovation management in Ukraine.
Systematization of basic methods (tools) of formation and implementation of
approaches to assess the level of innovation of public administration and
administration in terms of interaction between government and innovation, which
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provide a set of financial, innovation-investment, organizational-economic and
self-regulatory components operating on conditions of fulfillment of obligatory
criteria for determining the resource provision, which is a sufficient condition for
the development of innovative activity in the national economy in the conditions of
European integration.
The work expanded the conceptual and categorical apparatus by:
introduction into scientific circulation of the concept of "interaction of public
authorities and subjects of innovation", which should be understood as: first, a
system of actions that contains a set of organizational, administrative, legal, socioeconomic means; arranged in a certain way, in order to overcome obstacles to the
realization of economic interests of innovation subjects; secondly, the method of
transforming economic management resources into the relevant results of state
policy in the field of innovation (public innovation partnership, fiscal, monetary
and price interaction) and clarification of the substantive aspects of the category
"innovation", which are considered in a cross-disciplinary dimension ( from
managerial, philosophical, political, sociological, economic and legal points of
view).
The results of expert research to determine the current state of
implementation of public innovation policy mechanisms were summarized, in
particular, it was possible to record the low level of efficiency of regional and
subregional bodies and their individual employees, the reasons for which is the
lack of understanding that there is no deep market transformation. some single,
universal model of innovation management, and there is a multiplicity of them.
Orientation in the choice of public model of innovation management should be
grouped into such structural elements as the organization of the structure of
management interaction, the direction of the system on economic interests, the
needs of all participants in innovation.
Key words: innovative development, innovation policy, innovation, tradition,
economy, economic and technological development, transformation period, state.
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ВСТУП
Актуальність теми. Державний курс на інноваційний розвиток
національної господарської системи визначає перехід всіх сфер економіки до
нового якісного стану. Він супроводжується активізацією інноваційної
діяльності, яка дає змогу перетворити економіку на основі розвитку
наукоємних виробництв, впровадження прогресивних високотехнологічних
процесів, розробки та випуску нової конкурентоспроможної продукції.
Одним з ключових завдань збалансованої державної економічної політики є
формування інноваційної моделі національного розвитку. Для його реалізації
особливої актуальності набуває розроблення заходів, спрямованих на
формування

дієвого

фінансового

структурно-інноваційної

механізму

трансформації

реалізації

національної

пріоритетів
господарської

практики. Серед них – удосконалення інноваційної стратегії держави, а
також інтеграції науки та виробництва, посилення підтримки держави
інвестиційної діяльності, формування ринку високих технологій, розвиток
фінансової системи та ринкових інституцій, визначення пріоритетів
інноваційного розвитку в регіонах на засадах децентралізації владних
повноважень.

Досвід

країн

з

розвиненими

ринковими

економіками

переконливо свідчить, що в сучасних умовах пандемії зазначені економічні
параметри вирішальним чином залежать від масштабів і якісного рівня
інвестиційної діяльності, структурно-технологічних змін на основі інновацій.
При всій важливості прямого державного управління та регулювання
інноваційними процесами, за умов глибоких ринкових перетворень
необхідно

задіяти

внутрішні

механізми

фінансування

інноваційної

діяльності, коли взаємодія важелів і стимулів господарської діяльності між
учасниками процесу відбувається на основі конкуренції. За таких умов
розробка наукових засад державної політики в формуванні, посиленні та
регулюванні інноваційної сфери наразі особливо посилюється та набуває
особливої актуальності. Для України це питання постає особливо гостро в
контексті виконання затвердженої в 2019 році «Стратегії розвитку сфери
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інноваційної діяльності на період до 2030 року» (розпорядження КМУ №
526-р від 10.07.2019 р., № 526-р), успішна реалізація завдань якої передусім
передбачає наявність ефективної системи державного управління, як
центрального

елементу

усього

процесу

впровадження

та

реалізації

інноваційної політики. Ключовим моментом в цьому питанні залишається
збереження конкурентоспроможності України через розробку та реалізацію
ефективної державної політики в інноваційній сфері, створення умов для
активізації й розвитку інноваційної діяльності через впровадження новітніх
ефективних методів державного управління.
Упродовж процесу трансформації (переходу) національної економіки
до ринкової, теорія і практика державного управління та регулювання рику
інновацій привертали пильну увагу вітчизняних і зарубіжних вчених.
Особливої ваги набуває дослідження специфіки державної інноваційної
політики України в контексті сучасного процесу євроінтеграції.
Ґрунтовне

дослідження

різних

аспектів

державного

управління

інноваційною діяльністю здійснили у своїх працях Й. Шумпетер, А. Гіденс,
П. Трейсі, Б. Адамов, Л. Федулова, О. Гусєв, М. Гаман, Л. Безчасний, Г.
Груба, В. Занько, І. Климова, В. Білозубенко, Ю. Харченко, Д. Діденко, О.
Амосов, В. Бакуменко, Д. Баюра, Т. Безверхнюк, О. Берданова, О.
Бобровська, К. Ващенко, В. Вакуленко, З. Варналій, П. Волянський, В.
Воротін, В. Геєць, Н. Гринчук, С. Домбровська, Д. Дзвінчук, І. Дробот, Ю.
Єхануров, П. Єщенко, Д. Карамишев, О. Коваль, Г. Козаченко, Д. Ляпін, О.
Мордвінов, Д. Неліпа, Є. Панченко, В. Проданик, С. Сорока, О. Сушинський,
О. Чечель і ін. Однак інноваційна діяльність як об’єкт державного управління
та регулювання та водночас самостійна соціально-економічна підсистема зі
специфічним типом господарських зв’язків і суспільних відносин не
отримала належного наукового

відображення в численних працях із

зазначеної проблематики. Більшість із них концентрується на вивченні
сутності

поняття

«інновація»,

дослідженні

механізмів

державного

управління, а також аналізі нормативно-правових актів, які регулюють
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політику держави в сфері інновацій. Особливо бракує комплексних
досліджень, необхідних для побудови цілісної системи

державного

регулювання інноваційних процесів у нашій країні. Це й зумовило вибір теми
дисертаційного дослідження та визначило його актуальність.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження є складовою науково-дослідницької роботи, що
виконувалась кафедрою державного управління філософського факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка за темою
«Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку
сучасного суспільства» (ДР № 0111U005045). Особиста роль дисертанта в
розробках зазначеної теми полягає в підготовці пропозицій з удосконалення
напрямів реформування системи (механізмів і інструментів) управління
інноваційним розвитком в Україні за умов глибоких ринкових перетворень.
Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
теоретичне обґрунтування концептуальних засад, конкретизація змісту та
розробка

механізмів

формування

та

реалізації

державної

політики

інноваційного розвитку в період глибоких ринкових перетворень, а також
розробка пріоритетних напрямів їх удосконалення.
Відповідно до визначеної мети було поставлено завдання:
–

проаналізувати вітчизняну та зарубіжну наукову літературу з

теми дослідження та встановити на цій основі ступінь розробки проблеми в
галузі науки публічне управління та адміністрування, узагальнити й
поглибити наукові підходи до визначення змісту механізмів і інструментів
державної політики інноваційного розвитку в умовах глибоких ринкових
перетворень;
-

уточнити понятійно-категоріальний апарат стосовно понять

«інновація», «інноваційна діяльність» і «державна інноваційна політика» та
виявити особливості сучасного розуміння сутності державної інноваційної
політики та дослідити теоретичні засади і особливості механізмів реалізації
державної політики в сфері інновацій;
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оцінити

-

ефективність

організаційно-структурного

інституціонально-правового

механізмів

функціонування

та

державної

інноваційної політики Україні в умовах євроінтеграційних процесів;
-

обґрунтувати значення державного управління в формуванні та

реалізації державної політики в трансформаційний період через визначення
основних

актуальних

владних

інструментів

впровадження

державної

політики інноваційного розвитку (на основі аналізу українського та
зарубіжного досвіду);
-

визначити ефективність чинної нормативно-правової бази щодо

регулювання інноваційної діяльності;
- дослідити механізми (засоби та методи), зокрема технологічні та
наукові парки, як однин із найбільш дієвих інструментів державної
інноваційної політики в Україні, як особливо ефективної моделі для розвитку
інноваційної діяльності на регіональному та місцевому рівнях;
-

розробити, використавши досвід інших країн, науково-практичні

рекомендації щодо подальшого стимулювання інноваційної діяльності в
Україні на державному і регіональному рівні в умовах євроінтеграції та
активізації процесів діджиталізації та децентралізації.
Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у процесі
державного управління інноваційною діяльністю.
Предмет дослідження – державна політика інноваційного розвитку в
трансформаційний період.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного
дослідження є комплекс загальнонаукових методів пізнання – аналіз, синтез,
абстрагування, узагальнення, індукція та дедукція, а також комплекс
спеціальних методів, що були використані для розкриття мети і завдань цієї
роботи. обрана з врахуванням його мети, завдань, об’єкта та предмета.
Зокрема,

пошуково-бібліографічний

метод

був

застосований

для

систематизації наукових праць із предмету дисертаційного дослідження. При
формуванні

понятійно-категоріального

апарату

задіяні

структурно-
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функціональні методи та методи узагальнення і наукової абстракції.
Системний та структурно-функціональний методи дали можливість з'ясувати
місце і роль державної політики інноваційного розвитку в економічному
процесі та господарській системі загалом. За допомогою історичного методу
була досліджена еволюція постановки проблеми та її подальшого вирішення.
Порівняльний метод дозволив зіставити ефективні механізми державного
регулювання інноваційної діяльності. Метод аналізу і синтезу – для
визначення факторів розвитку інноваційного потенціалу. Методи логічного
узагальнення та еврестичні методи дозволили обґрунтувати пріоритетні
напрями розвитку інструментів і заходів, спрямованих на протидію ризиків
трансформаційних (ринкових) перетворень. Метод моделювання дозволив
дати оцінку перспективних напрямів удосконалення механізмів системи
державного управління сферою інноваційного розвитку в Україні та її
регіонах.
Інформаційною базою, дослідження стали Конституція та закони
України, укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної
Ради України та Кабінету міністрів України, програмні документи державних
органів України, офіційні матеріали Державної служби статистики України,
наукові роботи вітчизняних і зарубіжних вчених та особисті напрацювання
автора.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні
важливого наукового-практичного завдання – теоретичному обґрунтуванні
змісту та концептуальних підходів до процесу формування державної
політики інноваційного розвитку в умовах глибоких ринкових перетворень і
процесів євроінтеграції в України.
Основні результати, що характеризують наукову новизну, полягають у
такому:
вперше:
-

розроблено комплексний механізм формування державної політики

інноваційного розвитку в умовах глибоких ринкових перетворень і процесів
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євроінтеграції в України, який ґрунтується на функціонуванні організаційноправових інструментів державного та місцевого управління, побудований на
комплексних (інтегрованих) підходах з орієнтацією на досягнення таких
цілей: посилення інноваційної спроможності публічного управління та
адміністрування, розширення сфери підтримки інноваційних процесів в
умовах

макроекономічної

нестабільності

на

основі

розмежування

стратегічних (пов’язаних із потребами формування національної інноваційної
системи та забезпеченні структурних зрушень і збалансованого розвитку) і
тактичних

завдань

відповідної

державно-управлінської

діяльності

зумовлених необхідністю реалізації органами влади низки антикризових
заходів за умов пандемії;
–

концептуально узагальнено та систематизовано причини, які

перешкоджають реалізації інноваційної політики на регіональному та
місцевому рівні, які обумовлені розширенням функціональних можливостей
нових територіальних громад, відповідно до трьох чинників успішності
децентралізації

(комплексний

характер,

продуманість

реформування,

інституційні та організаційні можливості). Визначено, що головні з них –
деструктивність

інституційних

чинників

запровадження

відповідної

державно-управлінської діяльності, невідповідність дій регіональних і
місцевих органів влади щодо прийняття нових актів з принципами,
закладеними в ідеологію державної інноваційної політики (структурні
реформи, людський капітал, інвестиції, інформація, скорочення витрат і
конкурентоздатність), та лобіювання органами влади власних інтересів,
всупереч процедурам інноваційної політики й використання засобів усунення
перешкод в посткризовий період;
удосконалено:
-

систему узагальнення результатів експертних досліджень

зарубіжного досвіду в напрямку ефективізації механізму реалізації державної
інноваційної

політики

України

інструментів

інноваційного

в

контексті

розвитку

за

використання

умов

активних

владних
процесів
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децентралізації

та

діджиталізації,

а

також

зростаючого

потенціалу

розширення системи технологічних парків, бізнес-інкубаторів, стартапцентрів, центрів технологічного трансферту та інноваційних кластерів;
-

методичні підходи до визначення базових принципів бюджетного

стимулювання інноваційних процесів через конкретизацію пріоритетів їх
реалізації в умовах обмеженості державних фінансових ресурсів (зменшення
прямих видатків на реалізацію інноваційних проектів, удосконалення
процедур і правил їх конкурсного відбору, підвищення дієвості контролю за
цільовим

використанням

виділених

коштів,

запровадження

аудиту

ефективності управлінських рішень і дієвості результатів управління
інноваційним потенціалом в Україні;
–

систематизацію базових методів (інструментів) формування та

реалізації підходів щодо оцінки рівня інноваційності публічного управління та
адміністрування в частині взаємодії органів влади та суб’єктів інноваційної
діяльності,

які

передбачають

сукупність

фінансових,

інноваційно-

інвестиційних, організаційно-економічних і саморегулівних складових, що
функціонують на умовах виконання обов’язкових критеріїв визначення
ресурсного забезпечення, яке є достатньою умовою розвитку інноваційної
діяльності в національній економіці в умовах євроінтеграції;
дістали подальшого розвитку:
–

понятійно-категоріальний апарат шляхом: уведення в науковий

обіг поняття «взаємодія публічної влади та суб’єктів інновацій», під яким
слід розуміти: по-перше, систему дій, яка містить комплекс організаційноадміністративних,

юридичних,

соціально-економічних

засобів,

упорядкованих у певний спосіб, з метою подолання перешкод, що стоять на
шляху реалізації економічних інтересів суб’єктів інновацій; по-друге, спосіб
перетворення економічних ресурсів управління на відповідні результати
державної

політики

в

сфері

інновацій

(публічного

інноваційного

партнерства, бюджетно-податкова, грошово-кредитна та цінова взаємодія) і
уточнення

змістовних

аспектів

категорії

«інновація»,

які

в

роботі
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розглядаються в кросдисциплінарному вимірі (з управлінської, філософської,
політологічної, соціологічної, економічної та правової точок зору);
–

узагальнення

результатів

експертних

досліджень

щодо

визначення сучасного стану реалізації механізмів публічної інноваційної
політики, зокрема вдалося зафіксувати низький рівень ефективності
діяльності як органів регіонального та субрегіонального рівня, так і їхніх
окремих працівників, причинами чого є відсутність розуміння, що в умовах
глибоких ринкових перетворень економіки не існує якоїсь єдиної,
універсальної моделі управління інноваціями, а існує їх множинність.
Орієнтація в виборі публічної моделі управління інноваціями повинна
групуватися на такі структуроутворюючі елементи, як організація структури
взаємодії управління, спрямування дії системи на економічні інтереси,
потреби всіх учасників інноваційної діяльності.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що
основні положення та висновки, сформульовані в дисертаційній роботі,
мають як теоретичне, так і практичне значення. Отримані наукові результати
можуть бути використані в:
–
можуть

науково-дослідній роботі – положення та висновки дисертації
бути

удосконалення

підґрунтям

для

інституційного

розроблення
забезпечення

пропозицій,
механізмів

з

метою

державного

регулювання розвитку сфери інновацій на рівні держави, регіону та громади;
–

законотворчому

процесі

–

при

вдосконаленні

чинного

законодавства України, яке регулює економічні відносини в сфері інновацій,
зокрема в напрямі формування реальних можливостей організації заходів
державної стратегії інновацій в Україні, а також змісту нормативно-правових
актів цієї сфери;
–

діяльності регіональних і місцевих органів державної влади та

органів місцевого самоврядування в процесі розвитку та модернізації
інструментів регулювання діяльності суб’єктів інноваційної діяльності,
господарювання тощо;
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–

навчальному процесі – при підготовці та читанні навчальних

курсів (лекційних і практичних занять) з державного управління та
регулювання; у роботі з підвищення професійної кваліфікації кадрів
управлінської сфери, посадових осіб органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування.
Сьогодні частину розроблених науково-методичних результатів уже
упроваджено в діяльність, зокрема: Національного агентства України з
питань державної служби, центра адаптації державної служби до стандартів
європейського союзу при підготовці аналітичних довідок і пропозицій щодо
формування державної політики та нормотворчої діяльності в сфері
державного управління, їх адаптації до стандартів Європейського Союзу, при
використанні в Україні інституціональних інструментів, а також, при
моніторингу діяльності органів виконавчої влади з виконання зобов’язань,
взятих на себе Україною перед Європейським Союзом (довідка № 06/94-21
від 27.01.2021 р.); Інституту політичних та етнонацінальних досліджень ім.
І.Ф. Кураса НАН України, під час реалізації науково-дослідної теми відділу
теоретичних та прикладних проблем політології, як «Кризи політичного
розвитку в Україні періоду незалежності: зміст, причини та способи
подолання», зокрема науковий інтерес до дисертаційного дослідження
обумовлений йоrо теоретичним потенціалом і високим рівнем об'єктивності
(довідка

№

№

306/100

від

14.03.21

р.);

Київським

національним

університетом імені Тараса Шевченко, зокрема при розробці таких
навчальних дисциплін, як «Основи публічного управління та регулювання в
економіці», «Євроінтеграційна політика України», «Регіональна економіка»
для фахівців освітнього ступеня «бакалавр»,

а

також

«Філософські

проблеми державного управління» та «Інновація в суспільно-економічному
та екологічному розвитку» для фахівців освітнього ступеня «магістр»
(довідка № 041-15/26 від 10.03.21р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною
науковою працею. Висновки та рекомендації, зокрема й ті, що становлять
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наукову новизну, розроблені автором особисто. Усі дослідження та ідеї
наведені в дисертації, виконані та висунуті здобувачем самостійно.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та
висновки дослідження обговорювались на засіданнях кафедри державного
управління філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка та
результати

дослідження

комплексних

проблем

обговорювалися
державотворення

Верховної Ради України.

на

засіданнях

Інституту

відділу

законодавства

Окремі положення дисертації доповідались

автором і обговорювались на міжнародних, всеукраїнських, регіональних
науково-практичних конференціях, семінарах і круглих столах, а також
були оприлюднені на науково-практичних конференціях, у тому числі за
міжнародною участю, а саме: «Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні
проблеми

гуманітарного

розвитку

сучасного

суспільства:

Наукова

конференція» (Київ, 2015 р.), «Дні науки філософського факультету:
Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених»
(Київ, 2015 р.), «Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова
конференція студентів, аспірантів та молодих вчених» (Київ, 2016 р.), «Дні
науки

філософського

факультету:

Міжнародна

наукова

конференція

студентів, аспірантів та молодих вчених» (Київ, 2019 р.), «Публічне
управління та адміністрування» (Інститут законодавства ВРУ, 2017-19 рр.).
Публікації. За темою дисертаційного дослідження було опубліковано
11 наукових праць, із них: 5 – у виданнях, визначених МОН України
фаховими в галузі науки «Державне управління», 1 – у міжнародних наукових
виданнях з державного управління; 5 – у підручниках і інших наукових
виданнях, 2 – тези в матеріалах науково-практичних конференцій.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з
анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 179 сторінок (зі списком
використаних джерел – 205 сторінок). Список використаних джерел налічує
259 найменувань.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА
РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ІННОВАЦІЙ

1.1.

Теоретичні

підходи

до

обґрунтування

змісту

поняття

«інновація»
Вивчення інноваційних процесів, які є поєднанням інституціональних,
технічних, економічних та інших факторів у процесі реалізації нововведень,
сьогодні набуває особливого значення. Дана тема активно актуалізується в
умовах перетворення знань на економічний ресурс, що є провідною
тенденцією нашого часу. У зв’язку з цим, актуалізується інтерес дослідників
в різних галузях наукового знання до теми інновацій та визначення їх
сутності. Особливо це проявляється в умовах політичних, економічних та
науково-технічних змін, що спровоковані трансформаційними процесами, які
відбуваються сьогодні в Україні та світі.
Соціально-економічний розвиток будь-якої країни сьогодні просто
неможливий без інновацій. В сучасному суспільстві все важливішими стають
інноваційні процеси в різних сферах духовної та практичної діяльності.
«Інновація», «інноваційна діяльність» та «інноваційна політика» – ці терміни
з`являються в українській науковій сфері на етапі формування ринкових
відносин, замінивши собою радянський науково-технічний прогрес (НТП), в
рамках якого здійснювалось вивчення нововведень. З того часу теоретикометодологічна база наукового дослідження проблем державного управління
інноваційною діяльністю починає активно розширюватись. Самі ж інновації
стають все більш глобальними та всеохоплюючими.
Дійсно, головним рушієм суспільного розвитку в усі часи був науковотехнічний прогрес. Проте, в умовах, коли розвинені країни переживали
період активного вивчення та вдосконалення теорій інноваційного розвитку,
в країнах колишнього Радянського Союзу, в тому числі і в Україні, ці теорії
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вважались антикласовими, що унеможливлювало розвиток даного напрямку.
Про це в своїй роботі зауважує О. Лапко [127, с.25].
Так, для К. Маркса і Ф Енгельса, науково-технічний прогрес виступив
не причиною для розвитку виробництва, а його наслідком, саму ж систему
управління
«надбудови».

технологічним
Відповідно

виробництвом
до

позиції

було

віднесено

політекономії,

до

явищ

посилення

продуктивності праці виступало наслідком процесу поділу праці, що і давало
поштовх до винайдення і вдосконалення машин. Про це в своїй роботі
«Економічна теорія технологічних змін» пише Ю. Бажал, наголошуючи на
тому, що роль науково-технологічного прогресу як фактору економічного
зростання було доведено лише у другій половині ХХ століття [11, с. 28].
Техніка об’єдналась з наукою, що призвело до розширення кола
можливостей та зміцнення її впливу на всі сфери суспільства, перетворивши
їх на потенційний об’єкт та джерело інноваційної діяльності. З виникненням
необхідності збільшити ступінь реалізації потреб суспільства і окремих його
членів, становлення інноваційної стадії еволюції людини виявилось
закономірним. В цьому аспекті слід зазначити, що поняття «нової техніки» є
вужчим за поняття «інновації», бо застосовується лише по відношенню до
знарядь праці, матеріалів та решти складових виробництва [35, c. 176].
Сьогодні інновації є предметом наукового інтересу цілого ряду
дослідників. В своїх працях їх розглядають О. Гусєв [49][50], В. Бакуменко
[8], О. Вагонова [27], Б. Андрушків [5], О. Кузьмін [5], Л. Безчасний [17][18],
Б. Санто [190], В. Гейця [41], В. Готри [47], В. Мельник [17], О. Тивончук
[215], О. Лапко [127], Ю. Бажал [11][12][13] та інші.
Важливі аспекти теорії управління в сфері інноваційного регіонального
та місцевого розвитку досліджували у своїх працях такі українські вчені, як:
О. Амосов, В. Бакуменко, Д. Баюра, Т. Безверхнюк, О. Берданова, О.
Бобровська, К. Ващенко, В. Вакуленко, З. Варналій. С., П. Волянський, В.
Воротін, Л. Воротіна, В. Геєць, Н. Гринчук, С. Домбровська, Д. Дзвінчук, І.
Дробот, Ю. Єхануров, П. Єщенко, Д. Карамишев, О. Коваль, Г. Козаченко, Д.
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Ляпін, О. Мордвінов, Д. Неліпа, Р. Овчаренко, Є. Панченко, В. Проданик, С.
Сорока, О. Сушинський, О. Чечель і ін.
Саме поняття «інновація» може розглядатись крізь призму різних наук,
підходів та контекстів. Так, наприклад, філософський підхід до вивчення
даної

проблеми

дозволяє

нам

представити

інновацію

як

певну

трансформацію цілей. Сучасна цивілізація – техногенна, вона задає все
більший темп розвитку та вирішує високотехнологічні задачі. І, якщо
онтологічно розвиток представ перед нами як рух (трансформація), то
інновації супроводжують весь процес цього розвитку [161, c. 66]. Часте
ототожнення «інновації» з будь-якою зміною чи вдосконаленням призвело до
неспроможності відрізнити інновацію від модернізації та стандартизації, що є
змістовно хибним.
Так, інновація, як явище, довго вважалась головним екзогенним
фактором нової теорії економічного зростання, визнавалось і її значення не
лише в економічному прогресі, але і в сфері управління на основі капіталу
знань [118]. Це зумовило відповідну зацікавленість дослідників в питаннях
інноваційної діяльності і, власне, інноваціях. І, як наслідок, виникла
необхідність більш детального вивчення інноваційної політики, яка сьогодні
відбувається в контексті глобалізаційних та трансформаційних впливів.
Почати слід з того, що дослідження терміну завжди є необхідною
складовою процесу його когнітивної інституалізації, в процесі якої
формується єдиний термін «інновація» і похідні від нього. Надалі ці «вихідні
визначення» стають тою основою, на якій буде будуватись вся теоретична
конструкція. Наприклад, якщо перед нами стоїть завдання – впровадження
інновацій, то ми не можемо точно визначити, які саме кроки слід зробити і
куди направити фінансування, якщо не маємо чіткого уявлення про те, що
приховано за терміном «інновація». В такому випадку, ми можемо почати
фінансувати не те виробництва, або направити потужності на розробку
недостатньо інноваційного продукту і впровадження інновацій, як ціль, не
буде виконано [34, с. 11].
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Будь-яка категорія, зокрема, «інновація» та «державна інноваційна
політика», виступає інструментом пізнання та перетворення дійсності
шляхом її законодавчого унормування. Саме тому, для будь-якого
дослідження, особливо важливим є розробка чіткого та однозначного
визначення конкретної категорії, яке у стислій формі вміщуватиме всі її
ознаки та властивості. Для цього, перш за все, потрібно визначити сутність
понять «інновація», «інноваційний процес» та «інноваційна діяльність», які
виступають базисом «державної інноваційної політики». В рамках даного
дослідження хотілось би, для початку, зосередити увагу на розумінні саме
поняття «інновація».
Створення теорії інновацій та появу в науковому дискурсі самого
поняття «інновація» прийнято пов'язувати з діяльністю Й. Шумпетера, який
писав про «здійснення нових комбінацій» в науковій роботі «Теорія
економічного розвитку», зазначаючи, що цим здійсненням задаються форма
та зміст розвитку [259, с. 43]. Під «інноваціями» Шумпетер розуміє зміни, що
виникають задля впровадження та використання нових видів споживацьких
товарів, виробничих і транспортних засобів, ринків та форм організації
промисловості [216, c. 178]. До інноваційного вчений відносить все те, що
суперечить традиції, руйнує її, але при цьому має залишатись традиційно
прийнятний алгоритм та механізм. Використаний Й. Шумпетером статикодинамічний

підхід

до

розкриття

сутності

інновації,

як

соціально-

економічного явища, часто застосовується сучасними вченими у наукових
дослідженнях [216, c. 178].
Шумпетер також зазначав про можливість розглядати інновацію як
суспільне благо, оскільки вона може бути створена на основі знань, що були
надані державою. Інновації здатні стимулювати розвиток підприємству,
даючи йому надприбуток. Проте, він зазнає спаду в процесі поширення у
зовнішньому середовищі та копіювання впроваджених інновацій іншими
підприємцями, що стимулює підприємця направляти частину отриманого
прибутку задля фінансового стимулювання науково-дослідних робіт. Таким
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чином, інновації укріплюють взаємозв'язок між загальносуспільними
потребами та інтересами окремого підприємця через вплив і на загальне
економічне зростання та динаміку промислових змін, що, в свою чергу, діє і
на зовнішнє середовище [259, с. 87, 124]. Таким чином, Шумпетер заклав
основи розуміння поняття «інновації», яке надалі використовувалось і
продовжує використовуватись в працях цілого ряду вчених, набуваючи
нових граней та кристалізуючись.
Далі пропонуємо зупинитись на підходах різних авторів до визначення
«інновацій». Відповідно до Б. Санто, інновація виступає як суспільно-техноекономічний процес, що, завдяки практичному використанню ідей та
винаходів, призводить до створення кращих за своїми властивостями виробів
та технологій. Процесом, в якому винахід або ідея набуває економічного
змісту, називав інновацію Б. Твіс, тоді як Ф. Ніксон вважав інновацію
сукупністю технічних, виробничих і комерційних заході, що призводять до
появи на ринку нових чи вдосконалених промислових процесів та
обладнання. Ці визначення в своїй роботі наводить О. Соколова [216, с. 1314].
Для В. Кінгстона, інновація являє собою процес перетворення винаходу
або нової ідеї в соціально значиму продукцію, яка втілює в собі принципово
нові техніко-економічні якості [251]. А у філософському словнику Г. Шмідта
інновація

тотожна

нововведенню,

що

позиціонується

як

здатність

орієнтуватися в нових ситуаціях і виступає на противагу до традиційного
навчання та використання традиційних побутових предметів. Подібне
розуміння постає через усвідомлення нових проблем оновлення та
поширення шаблонів мислення, завдяки чому з’являються новітні знання,
структури мислення та специфічні здібності [258, c. 178-179].
Продовжуючи розгляд даного терміну, слід окремо зупинитись на
розрізненні понять «інновація» та «новизна». Частково ми можемо говорити
про їх смислову подібність, але мусимо акцентувати увагу на існуючих
розбіжностями в їх тлумаченні, які стають особливо помітними на стадії
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вилучення і структурування процесу інноваційного управління, перетворення
його в систему фінансового, кадрового і виробничо-технологічного
управління. Так, «новизну», щоб вона набула статусу інновації, спочатку має
бути комерціалізовано, щоб вона могла отримати визнання і виступити вже в
ролі інновації. «Інновацію» ж можна визначити як перше застосування
нового

рішення

(науково-технічного,

виробничого,

організаційно-

економічного та інших) [6].
Наступний підхід Ю. Яковця, який пов`язує інновації з якісними
змінами у виробництві, що можуть стосуватись, як технологій, так і форм
організації виробництва та управління ним [216, с. 13-14].
А. Ніколаєв, незважаючи на те, де саме їх буде застосовано, розуміє
інновацію, як реалізовану новину, яка виступає відповідником успішного
розвитку

конкретної

сфери

(управлінської,

економічної,

культурної,

соціальної, тощо), що реалізується через впровадження різних нововведень
[155, c. 55-56.].
Виходячи з універсальності інновацій, в контексті даного дослідження,
цікавим є розуміння цього поняття з позиції економіки, правознавства та
соціології. Так, в економіці, інновація виступає як «усвідомлена відповідно
до потреб ринку необхідність, суспільний, технічний та економічний процес,
що приводить до покращення технологій та виробів через практичне
застосування нових ідей та винаходів» [141,с. 6-7]. З цієї позиції,
передумовами інновації виступають:
-

створення незнайомого споживачеві товару;

-

створення попередньо не застосовуваного в галузі методу;

-

відкриття нового для даної галузі ринку;

-

відкриття нового джерела засобів виробництва;

-

створення нової організації галузі [142, с. 6-7].

Таким чином, можемо дійти висновку, що в економіці увага
акцентується на такій особливості цього феномену, як наявність джерела
інновації в якості ключового фактору конкурентної переваги. В чому і
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виражається науково-дослідницька діяльність. Основним аспектом виступає
творчість людини (новатора), яка здатна перетворити нову ідею в ефективне
економічне рішення [241].
В той же час, соціологія розуміє «інновацію» як комплексне явище, яке
з одного боку, виступає процесом продукування та подальшої реалізації
нового практичного засобу забезпечення вже відомої соціальної потреби, а з
іншого – процесом змін в існуючому матеріальному чи соціальному
середовищі, в якому індивід здійснює свій життєвий цикл [125, c. 6−7]. Ця
якість «інновації» пов`язана

з перспективною складовою інноваційного

управління, що проявляється у здатності створювати продукт у відповідь на
проблему, формувати структуру управління відповідно до соціальної задачі
та зникати по мірі виконання функціонального рішення.
Виходячи з наведених вище визначень, можна стверджувати, що
інноваціями пронизані абсолютно всі сфери життєдіяльності суспільства, так
само як і сфера управління суспільними процесами. Представники соціуму,
як на індивідуальному, так і на рівні соціальних груп, включені в різні види
управління. Так, в науковій літературі популярним є визначення П. Друкера,
який наводить трактування «інновації» як «соціального прогресу», що
відкриває широкий доступ до науково-технологічного інноваційного спектру
в управлінні, підкреслюючи необхідність покладатись саме на технології в
процесі прийняття управлінських рішень [110, c. 316].
В своїх роботах Пол Трейсі також використовує термін «соціальна
інновація», він вживає його для опису широкого кола організаційної та
міжорганізаційної діяльності. Соціальна інновація призначена для вирішення
найбільш глибоко вкорінених проблем суспільства, таких як бідність,
нерівність та деградація соціального середовища, тощо. Однак, теоретичне
визначення саме цього терміну передбачає певні виклики, оскільки багато
ідей та практик, що можуть бути згруповані під знаком соціальних інновацій,
часто мають порівняно мало спільного та бути згрупованими лише умовно
[258, c. 51-60].
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Отже, виходячи з зазначеного вище, «інновація»: наділена елементом
новизни, є придатною для використання в будь-якій сфері діяльності людини,
може бути реалізованою на ринку та здатна приносити позитивний
економічний, соціальний чи інший ефект (в тому числі в сфері управління).
Вона сприяє впровадженню змін (технічних, соціальних та інших) і може
бути як їх причиною, так і виникати внаслідок даного впровадження.
Попри це, слід зауважити, що будь-які зміни несуть в собі
конфліктогенний фактор. Саме тому, в сучасній соціології ми стикаємось з
поняттям так званих «інноваційних конфліктів», які часто супроводжують
ініційовані інноваціями зміни [73, c. 272-284]. Інновація – це завжди
відхилення від звичного, зміна традиції, що склалась. Для того, щоб краще
зрозуміти як мінімізувати ризики і наслідки подібних конфліктів, які
особливо характерні для держав в трансформаційний період, слід більш
детально зосередитись на питанні співвідношення «традицій» та «інновацій».
Отже, інновації в суспільстві для багатьох країн, перш за все, пов’язані
з процесом модернізації. В цей період виникнення різного роду феноменів,
що противляться усталеним традиціям сучасності часто призводить до
виникнення спротиву. В такій ситуації ми можемо говорити про перебіг в
суспільстві кризових процесів, які характерні для перехідного суспільства в
якому стара традиція вже переживає процес руйнації, а нова ще не встигла
сформуватись.
В науковій літературі сьогодні існує два переважаючих напрямки для
аналізу співвідношення «традиції» та «інновації». Перший полягає в
дихотомічному протиставленні цих двох феноменів. Так, з цього погляду,
«традицію» прийнято вважати перепоною прогресу, яка вже віджила своє і
має бути негайно зруйнованою, щоб не заважати науково-технологічному
розвитку. Представниками цього підходу вважаються К. Маркс та М. Вебер
[23, c. 94].
Другий підхід є менш радикальним. Його представники, серед яких О.
Конт і Г. Спенсер, наголошують на взаємозв’язку цих двох понять, які є
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частиною єдиного процесу розвитку суспільства. Традиції не мають бути
бездумно зруйнованими лише задля прогресу. Слід враховувати традиційну
основу суспільства і на її базі впроваджувати інновації [23, c. 94]
Варто згадати, також, підхід, який побудований на так званому
«традиціоналізмі», коли традиція є не просто пасивною прив’язаністю до
спадку минулих років, а слідування певним її аспектам виступає як свідомий
вибір політичного суб’єкту в конкретній ситуації та обставинах. Саме за
таких умов ми можемо говорити про свідомий опір інноваціям. Про це в
своїх роботах говорили К. Маннгейм та Е. Шилз [23, c. 94].
На подолання ситуації «інноваційного застою», що була викликана
згаданими вище факторами, в свій час була направлена парадигма
модернізації. Основною метою теорій модернізації, що виникали в різний час
на базі посилення прогресу та розквіту ліберальної демократії, стала
допомога молодим державам Азії, Африки та Латинської Америки в
процесах їх політичного, соціального, економічного та культурного
становлення. Що одним з негативних наслідків мала часте поглиблення
конфліктів між традиціями країн «третього світу» та інноваціями, що
прийшли з країн, які мали більш розвинуту політичну систему [23, c. 94]. При
цьому, ступінь внутрішнього протиріччя продовжував посилюватись з
кожною з трьох хвиль модернізації.
Щодо

епохи

постмодернізму,

то

тут

активізуються

спроби

встановлення шляхів продуктивної взаємодії «традицій» та «інновацій» задля
збереження та оновлення вже існуючих позитивних соціальних форм. Цей
час характеризується соціально-прагматичним підходом. Ми можемо
говорити
елементів

не про спробу впровадження змін, а про пошук інноваційних
всередині

вже

існуючих

традицій

задля

мінімізації

конфліктогенних ситуацій. Мова йде про можливість збереження звичних
форм при спробі їх інноваційного наповнення і включення в такому вигляді в
глобальні світові процеси [150, c. 19-25].
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Сьогодні ж настав час епохи інноваційного суспільства, для якого
характерна інноваційна культура та технологічні інновації, що продукуються
в створених інноваційних центрах. Інновації стали значною та невід’ємною
частиною соціальної, економічної, культурної та інших сфер. Їх заохочують,
до них прагнуть, а традиції поступово відходять на задній план та
стираються. Щоправда, в наробках ряду вчених ми все ще стикаємось з
негативним ставленням до таких тенденцій. Так, апелюючи до робіт Б.
Карлоффа, подібні явища називають «творчою руйнацією», посилаючись на
загрозу

надмірного

захоплення

інноваційними

тенденціями

та

їх

безконтрольність [100]. Причиною цього є складність прогнозування
наслідків впровадження інновацій.
З усього вищесказаного, слід зробити висновок, що ставлення до
інновацій не завжди було абсолютно позитивним, проте, вони давно стали
вагомою частиною нашої об’єктивної реальності, що розгортається в добу
трансформацій. Так, А. Гідденс, називає трансформацію своєрідною лінією
реакції на глобалізацію, оскільки вона є новим типом трансформації
соціальної, відповідно до чого, змінює свій характер під впливом об'єктивних
обставин, нелінійності сучасних соціальних процесів, а також, у результаті
політики, спрямованої на усунення її недоліків [43, c. 38-52]. Особливої
актуальності, в ході інновізації та глобалізації світу, набуває твердження про
необхідність взаємодоповнення традиції та модернізаційних процесів,
відповідно до принципу компліментарності. [208, c. 73 -75].
Що

стосується

загального

підходу

до

розвитку

держави

в

трансформаційний період, то Д. Діденко в своєму доробку визначає дві
можливі моделі: «наздоганяльну» та «інноваційну» [65, c. 158–169].
«Інноваційна» модель передбачає революційне, але свідоме впровадження
змін, розвиток, що спирається на вплив внутрішньо системних факторів, які
стимулюють зміни всередині різних систем, а не обмежуються однією.
«Наздоганяльна» ж модель, на відміну від попередньої, побудована на
основі зовнішніх імпульсів, які часто мають негативний контекст, бо
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спричинені зовнішніми загрозами через відставання від рівня розвитку
світової спільноти. Ціленаправленість нововведень, в цьому випадку, також
піддається впливу і обумовлена ззовні.
Якщо

інноваційна

модель

функціонує

завдяки

внутрішньому

прагненню до розвитку, то при наздоганяльній моделі ми говоримо про
необхідність для держави досягнути загальносвітового рівня, зокрема, в
політичній, соціальній та економічній сферах, щоб не опинитись в залежності
від більш розвинених країн чи уникнути загрози перетворення з суб’єкта
світової політики на її об’єкт. В такому разі, інновації в державі проходять
через запозичення чужого досвіду та орієнтацію на країни, які цей шлях вже
пройшли. Розмежування джерел і стимулів, з одного боку, і рушійних сил, з
іншого, залишається при цьому нечітким і розмитим.
Інноваційний розвиток має більшу мінливість показників, на відміну
від наздоганяльного [103, с. 21]. Самі ж зміни, що впроваджуються в процесі
розвитку, тут мають різні форми імплементації нових елементів чи адаптації
запозичених у більш розвинутих акторів.
Таким чином, введення інноваційної чи наздоганяльної моделі
обумовлене

умовним

розмежуванням

«центру»

та

«периферії»

в

загальносвітовому контексті розвитку. При цьому, ступінь віддаленості від
«центру» і визначає приналежність до «наздоганяючих» країн. А, отже,
питання ефективності модернізаційної стратегії переходить в питання
технологічного та геополітичного лідерства [65, c. 158-169.].
Слід також згадати роботу Ю. Харченка, в ній визначено чотири базові
типи державної інноваційної політики, які притаманні сьогоднішнім країнам.
Так, в світовій управлінській практиці Харченко виділяє такі типи
державного управління інноваційними процесами:
1.

Політика технологічного поштовху – ґрунтується на розробленні

різних державних програм та підтримці державою лише довгострокових та
фінансово затратних інноваційних проектів, які реалізуються потужними
підприємствами.
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2.

Політика ринкової орієнтації – стимулювання інновацій вільним

ринком здійснюється через обмеження втручання держави та створення
сприятливого

економічного

клімату

(короткострокові

і

малозатратні

інноваційні проекти окремих фірмам).
3.

Політика соціальної орієнтації – провідна роль в стимулюванні

інновацій належить громадянському суспільству та досягається через
соціально-політичний консенсус (має бути поєднано з іншими типами).
4.

Політика,

що

спрямована

на

реформування

економічної

структури господарського механізму – провідну роль в активізації інновацій
та вирішенні соціально-економічних питань відіграють передові технології
[226, c. 64-66.].
Слід зазначити, що четвертий тип управління неможливий без високого
рівня розвитку управлінських механізмів, науки і техніки. Сучасний стан
світової економіки показує, що рівень розвитку і динаміки інноваційної
сфери, а також окремих її складових (науки, новітніх технологій і так далі) і
визначає межу між багатими та бідними країнами, забезпечуючи основу для
ефективного та стабільного економічного зростання.
За останні десять років швидкий розвиток науки та технологій
стимулювали

інтенсифікацію

досліджень

в

сфері

інноваційного

підприємництва. В науковому дискурсі сьогодні активно постає питання
необхідності постійного пошуку джерел економічного зростання, розробки
надійної наукової бази для ефективного використання інтелектуального
потенціалу країни. Знання та інновації набувають ролі найважливіших
економічних ресурсів, стаючи основою для розвитку світового господарства,
його

стратегічним

фактором,

впливаючи

на

структуру

суспільного

виробництва, стабілізуючи соціальну ситуацію та видозмінюючи економічну
організацію суспільства [220, с. 18-20].
Особливо актуальним це питання постулюється в умовах розподілу
світу, відповідно до рівня їх інноваційного розвитку, на країни-лідери і
країни-аутсайдери. Це зумовлює необхідність включення держави в
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формування світової інноваційної стратегії та політики, що має бути
спрямована на дотримання вимог інноваційного сталого розвитку.
Складність взаємодії елементів системи, в умовах формування та
впровадження нового, потребує специфічного методу аналізу, що дозволив
би вивчити складності системи, редукувавши її до рівня простих процесів. В
першу чергу це стосується процесу впровадження інновацій. Аналіз категорії
«інноваційного» має гносеологічне сенс лише при умові його розгляду як
частини системи. Особливого значення це набуває в контексті необхідності
наукового дослідження та пояснення трансформаційних процесів, які
сьогодні відбуваються в світі.
Будь-яка інновація має в основі яскраво виражену мотивацію до дії та
відповідність наявним потребам. Сьогодні під інновацією ми, частіше за все,
розуміємо впровадження і донесення до споживача певного «продукту», який
може задовольнити наявний запит. Цей же принцип актуальний і для
впровадження інновацій в масштабах країни.
Інновація, на думку більшості дослідників, означає зміни в структурі
чи функціонуванні системи. Особливістю її, в сучасному розумінні, є те, що
вона базується на фундаментальних знаннях та прикладних дослідженнях, а,
отже, є включеною в складний і багатогранний процес духовно-практичного
освоєння дійсності, в рамках якого розвиваються технології масового
виробництва знань та формування задач. Саме вирішення цих задач
призводить до оновлення системи соціо-політичного, культурного та
економічного буття людини [161, c. 68].
Підсумовуючи все вищезгадане, слід зауважити, що хоч «інновація» і
сприймається як явище, що направлене на протистояння традиції та
руйнування існуючих в системі зв’язків, але, при цьому, вона сама є
частиною і породженням цієї традиції, виникаючи як відповідь на запити і
потреби існуючої системи та будучи результатом задоволення цих потреб.
Сучасний світ перебуває в постійному прагненні оновлення та розвитку, а
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інновація, викликаючи цей розвиток та зміни, забезпечує відносну
стабільність, включаючи систему в безперервний процес еволюції.
Проаналізувавши сутність поняття «інновація» у різних формах його
прояву та дійшовши висновку, що інновація визначається своїм діяльнісним
аспектом, далі нам необхідно дати визначення поняттям «інноваційний
процес» та «інноваційна діяльність».
Будь-який процес, в тому числі і інноваційний, – це складна взаємодія
багатьох чинників. Існує стійкий взаємовплив між діяльністю в сфері
інновацій та суспільством, що проявляється в соціальному, економічному,
організаційному та інших аспектах. У зв’язку з цим, для означення
найважливішої внутрішньої складової інноваційного процесу, було введено
поняття «дифузія інновацій», що характеризує процес передачі та
застосування передових інновацій. Так, Р. Еверетт «дифузією інновацій»
називає процес поширення, через певні канали, інновації, яке з часом
відбувається серед членів соціальної системи [185].
В самому ж інноваційному процесі прийнято виокремлювати наступні
стадії:
-

досягнення фундаментальної науки;

-

прикладні дослідження;

-

дослідно-конструкторські розробки;

-

первинне освоєння (впровадження);

-

широке впровадження (власне розповсюдження інновації);

-

використання;

-

старіння інновації [143, с. 6-7].

Що стосується визначення «інноваційної діяльності», то К. Гаврилов
розуміє її як комплекс заходів, що необхідні для впровадження ідей в
економічну

практику.

Вчений

розрізняє

поняття

«інновація»

та

«інноваційний процес» через розбіжності в змісті цих категорій [38, c. 26.].
Деякі вчені досі сумніваються, яке з цих двох понять можна вважати
вихідним? [36, c. 56–59].

40

Спроба дати відповідь на це питання ускладнюється ще й тим, що досі
відсутній єдиний підхід і до трактування поняття «інноваційна діяльність».
Таким чином, на сьогоднішній день ми можемо говорити про наявність
проблеми термінологічного визначення базових понять в цій сфері, що в
подальшому виливається в проблему формування нормативно-правової
основи при спробі організувати комплексний механізм регулювання
інновацій на рівні держави. Про цю проблему в своїх працях зазначає О.
Бєлоусова, наголошуючи на тому, що з її вирішення потрібно починати
процес формування цілісної нормативно-правової системи регулювання, як
сфери інноваційної діяльності, так і будь-якої іншої сфери суспільних
відносин [206, с. 116].
Як вже зазначалось вище, саме з зазначеними вище аспектами і
пов’язана проблема законодавчого забезпечення інноваційної діяльності,
адже недостатнє дослідження поняття в правовому полі призводить до
наявності хитких позицій в усій законодавчій базі, якою регулюються
пов’язані з ним процеси. Актуальність пошуку саме оптимальних правових
конструкцій підтверджує і наявність значної кількості наукових робіт, що
присвячені дослідженню цього питання. Серед них можна відмітити позицію
М. Кіліна, який розглядає поняття «інновація» як «об’єкт інтелектуальної
власності, що використовується в сфері створення і впровадження на ринок
високотехнологічних товарів, робіт чи послуг з новими споживацькими
властивостями» [109, с. 12], та М. Волинкіної, яка «інновацію» визначає як
родове поняття, що поєднує в собі різні результати інтелектуальної
діяльності, які виражені в об’єктивній формі та можуть задовольнити
суспільні потреби на ринку товарів, робіт та послуг [36, с. 9].
Зазначені визначення розглядають «інновацію» з позиції результату
інтелектуальної діяльності, але цікавим є і інший підхід, де «інновації»
виступають

вже

результатом

інноваційної

діяльності

(об’єкти

інтелектуальної власності, ноу-хау та інші результати творчої діяльності і
пов’язані з їх комерціоналізацією роботи та послуги). Таку позицію у своїй
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роботі наводить, наприклад, А. Звєздикіна [90, с. 53]. Результатом подібної
розбіжності в підходах виступає проблема розуміння того, чим саме є
«інновація», процесом чи продуктом цього процесу? Однак, всі наведені
визначення дозволяють визначити ще один важливий аспект інноваційної
діяльності,

який

потребує

особливого

правового

врегулювання,

–

інтелектуальний.
У зв’язку з цим, ускладнюється і розуміння «інноваційної діяльності»,
яку запропоновано розглядати як процес перетворення результатів наукових
досліджень та розробок в новий продукт, або направлення їх на
вдосконалення вже існуючого продукту чи технологічного процесу, що існує
на ринку [112, с. 48].
М. Волинкіна пропонує інший підхід до визначення «інноваційної
діяльності», визначаючи її як діяльність із створення і впровадження в
майнові відносини нових знань, які підпадають під правову охорону, що
призводить до розуміння даної діяльності як ряду послідовно змінюваних
правових взаємовідносин, що супроводжують нововведення від етапу ідеї до
розповсюдження і використання її втілення у конкретному продукті [36, с.
184].
Що стосується актуального для нас визначення інноваційної діяльності,
то, відповідно до чинного законодавства, «інноваційна діяльність – це
діяльність, що спрямована на використання наукових досліджень та
розробок, яка сприяє випуску на ринок нових конкурентоздатних товарів
і послуг». Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність»,
інноваційна діяльність здійснюється з метою впровадження досягнень
науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу [173].
За своїм змістом, інноваційна діяльність охоплює:
- розробку

і

впровадження

ресурсозберігаючої

технології,

поліпшує соціальне та економічне становище;
- фінансування досліджень для здійснення якісних змін;

яка
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-

реалізацію

науково-технічних

проектів

з

великим

терміном

окупності;
- прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;
- випуск і розповсюдження нових товарів та технологій [173, 177].
Суб`єктом інноваційної діяльності виступає інноваційне підприємство.
Інноваційним вважається підприємство, незалежно від форми власності,
якщо більше ніж 70 відсотків обсягу його продукції (у грошовому вимірі)
за звітний податковий період є інноваційні продукти і (або) інноваційна
продукція (може

функціонувати

у

вигляді

технополісу,

технопарку,

інноваційного центру, бізнес-інкубатора тощо) [173, 177].
1.2.

Дослідження поняття та сутності державної політики в сфері

інновацій
Зазначивши

закріплений

в

законодавстві

підхід

до

розуміння

«інноваційної діяльності», далі слід перейти безпосередньо до розгляду
сутності поняття «державної політики інноваційного розвитку», яка і є
прямим втіленням інноваційної діяльності на рівні країни.
Хоч термін «державна інноваційна політика» на сьогоднішній день є
доволі широко вживаним в офіційних документах, в тому числі і урядових,
але все ще гостро стоїть проблема його однозначної інтерпретації та
наповнення.
Вперше цей термін офіційно вживається у доповіді «Технологічні
нововведення: управління й умови здійснення», підготовленій Міністерством
торгівлі США в 1967 р. Проте, в даному документі не розкривався зміст
даного поняття в контексті напряму державної політики та підтримки
інновацій в національній економіці [97, с. 17].
Для того, щоб більш повно розкрити його зміст, як категорії
державного управління, варто звернутись до етимології словосполучення
«державна інноваційна політика», як поєднання категорій «державна
політика» та «інновація». Якщо сутність поняття «інновація» вже було
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наведено нами вище, то тепер слід зосередитись на визначенні саме
«державної політики». При цьому, слід зазначити, що в цьому випадку
«інновація» є одночасно і категорією, і об`єктом спрямування державної
політики.
В науковій літературі існує декілька підходів до визначення
«державної політики». В. Романов в своїй роботі визначає її як
цілеспрямовану, організовану та відносно стабільну діяльність уряду, що
направлена на певну проблему, здійснюється ним опосередковано чи
безпосередньо і впливає на життя суспільства [186, с. 12]. Подібним чином
державна політика представлена і в рамках іншого підходу де вона
розглядається як сукупність дій органів державної влади, що направлені на
вирішення проблем задля сприяння реалізації інтересів суспільства [29, с.
21].
Наведені вище підходи ототожнюють державну політику з певною
«діяльністю», розкривають її «активний» бік. Проте, існує й інший вияв
даного феномену. Відповідно до нього, державна політика розуміється як
обраний державними органами напрям дії, чи утримання від неї, що
необхідний

для

розв’язання

конкретної

проблеми

або

сукупності

взаємопов’язаних проблем [157, с. 22].
Опрацювавши

визначення

понять

«інновація»,

«інноваційна

діяльність» та «державна політика», ми можемо перейти безпосередньо до
поняття «державна інноваційна політика».
Почати слід з визначення, що використовує С. Ілляшенко.

В його

рамках, «державна політика інноваційного розвитку» визначається як «вид
державної діяльності в сфері відновлення й розвитку суспільства і його
соціально-економічних

структур

(галузей,

підприємств,

виробництв,

організацій та інших), що полягає у визначенні, відбитті в нормах права,
пропаганді й виконанні базисних владних установок держави за статусом,
цілями, принципами, пріоритетами, ресурсами, механізмами і результатами
інноваційної діяльності» [92, с. 117].
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Відповідно, державна політика інноваційного розвитку, виявляється в
активному процесі нормотворчості. Вона постає діяльністю, що направлена
на закріплення базисних відносин в інноваційній сфері та досягнення
домовленостей між державою й інноваційним співтовариством.
З. Адаманова, в свою чергу, державну політику інноваційного розвитку
розуміє як «систему поглядів, вимог, принципів, що визначають основні
напрями та форми заходів у області регулювання інноваційного процесу і
управління науково-технологічним розвитком, а також сукупність методів й
інструментів дії держави на інноваційний процес на всіх рівнях національної
економічної системи і суспільства» [1, с. 296].
Л. Безчасний стверджує, що «державна політика інноваційного
розвитку − це комплекс заходів, засобів, форм діяльності держави стосовно
сфери науки й технологій» [18, с. 200].
З його погляду, така політика складається з наступних розділів:
–

управління в сфері НДДКР;

–

економічний

механізм,

фінансування

й

економічне

стимулювання;
–

організаційно-інституціональна перебудова;

–

нормативно-правове забезпечення;

–

соціальна політика;

–

державна науково-технічна політика на регіональному рівні;

–

міжнародне науково-технічне співробітництво;

–

вибір і реалізація пріоритетних напрямків науки й технологій

[18, с. 200].
Цікавим є, також, підхід М. Гаман, що розглядає державну політику
інноваційного розвитку як «сукупність суспільно-економічних відносин між
державою й іншими суб'єктами науково-технічної діяльності з приводу
створення, перетворення й використання інновацій для відновлення всіх сфер
життєдіяльності людей при збалансованості інтересів всіх учасників
інноваційних процесів» [39, с. 236].
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Подібний підхід до визначення державної інноваційної політики
розділяє ще ряд авторів. Так, наприклад, О. Дацій розуміє інноваційну
політику як «частину загальнодержавної політики в області розробки й
реалізації

програмно-цільових

завдань

розвитку

інноваційної

сфери,

нормативно-правового регулювання функцій суб'єктів і об'єктів інноваційної
політики, їхніх відносин, організації й контролю інноваційної діяльності з
урахуванням прав та інтересів всіх її суб'єктів, у тому числі держави» [52,
с.97].
Відповідно до визначення А. Бердашкевича, державна інноваційна
політика виступає невід’ємною частиною державної політики. Вона
спрямовується відповідно до визначених пріоритетів, які попередньо були
встановлені органами державної влади. Їх реалізація можлива завдяки ряду
взаємопов’язаних економічних, нормативно-правових та інших механізмів
державної підтримки [19].
З цього слідує, що ми можемо розглядати «державну інноваційну
політику» і як складову державної соціально-економічної політики.
Складову, що направлена на розвиток та вдосконалення інноваційної
діяльності.
Узагальнюючи наведені вище твердження, приходимо до висновку, що
«державна інноваційна політика» ставить за мету стимулювання інноваційної
діяльності. Проте, ефективність її впровадження залежить від якості існуючої
законодавчої бази, що має стати основою для подальшої побудови
ефективної системи державного сприяння розвитку та впровадження
інноваційних процесів.
Інноваційний процес – це багаторівневий процес, який потребує
розробки технологій на основі нових ідей і спрямований на їхню комерційну
реалізацію за умови поєднання виробництва, обміну та споживання [236, c.
78].
О. Шепеленко у своїй роботі «Державне управління інноваційною
діяльністю (інституціональний аспект)» зазначає, що «інноваційний процес у
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різний спосіб торкається всіх сторін соціально-економічного середовища,
включаючи різні щаблі адміністративної влади, різні типи виробничих,
фінансових організацій, системи освіти та підготовки науково-технічних
кадрів, які суттєво впливають на рівень науково-технічної грамотності
населення та рівень інноваційної культури; засоби масової комунікації, які
приймають участь у просуванні на ринок нової продукції, формуванні
позитивного сприйняття інноваційної продукції; підприємства внутрішньої
та зовнішньої торгівлі тощо» [236, c. 78].
Інноваційний процес – дуже складне та багатогранне явище, саме тому,
на сьогоднішній день, існує декілька типів державної політики інноваційного
розвитку. До основних відносять:
1)

регулювання інноваційного процесу як сукупності відповідних

стадій: фундаментальні дослідження – прикладні дослідження і розробки –
промислове виробництво – вихід на ринок з інноваційними продуктами або
технологіями. В свою чергу, ці стадії реалізуються на базі підприємницьких
структур та науково-дослідницьких інститутів [84, c. 268-273.];
2)

створення національних інноваційних систем, закріплення їх

інституційної ролі в бізнес-середовищі і забезпечення, з їх допомогою,
організації інноваційних процесів [84, c. 268-273];
3)

облік не тільки науково-технологічної, але й економічної,

інституційної

та соціально-культурної природи інновацій. Передбачає

диференціацію інновацій: правові, управлінські, інституційні і так далі.
Передбачає диверсифікацію взаємостосунків сфери науки і економіки,
підкреслюється автономність науки від економіки. Інноваційний процес –
системна діяльність в горизонтальній, вертикальній і діагональній площині, в
ньому поєднуються процеси виникнення рутинних і незалежних інновацій
[84, c. 268-273];.
Сучасна державна інноваційна політика, залежно від умов реалізації, є
певним поєднанням всіх попередніх типів з виділенням декількох
специфічних рис і ознак.
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Особливістю сучасної інноваційної політики в розвинених країнах
світу є її єдність із податковою, амортизаційною, антимонопольною
політиками. Невипадково в західних джерелах та вітчизняних публікаціях під
інноваційною політикою розуміється «сукупність заходів, пов'язаних із
просуванням нової або поліпшеної продукції на ринок». Іншими словами,
інноваційна політика − це створення загальних сприятливих умов, що
стимулюють безперервні інноваційні процеси. На Заході, головним чином, це
чітко проглядається в США, будь-який наданий державою стимул
(податковий, нормативно-правовий, кредитний, антимонопольний) веде до
росту інноваційної активності. В основі такого підходу лежить фактична
відмова від спроб сформулювати й реалізувати на практиці специфічний
комплекс заходів, спрямованих на розвиток винятково інноваційних
процесів.
У даному зв'язку актуалізується проблема вибору оптимальних
національних пріоритетів в області створення й використання саме базисних
інновацій, що радикально змінюють технологічну основу виробництва.
Пріоритети становлять ядро в розробці інноваційної політики, початок
формування відповідних програм на державному й регіональному рівнях.
Слід також зауважити, що оскільки життєдіяльність всіх основних сфер
сучасного соціуму знаходиться під впливом процесу глобалізації, що все
більше прискорюється, а також впливом протікаючої фінансової кризи, це
знаходить свій вияв у всіх найвизначніших змінах в світі. Від кардинальних
змін структури та характеру світової економіки до активних трансформацій
політично карти світу, глобалізаційних тенденцій в культурі і так далі.
Невтішною тенденцією є те, що подібні зміни є, часто, вкрай
негармонічними та непослідовними, викликаючи за собою цілу низку
протиріч та негативних наслідків. Саме тому вони актуалізують вивчення
інноваційного підходу, в силу його ефективності в питаннях вирішення
актуальних глобальних завдань у різних сферах. Особливо важливим це є для
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країн, що переживають активний трансформаційний період, серед яких і
Україна.
Для вироблення політичним керівництвом ефективної стратегії
подальшого

розвитку

країни

центральним

завжди

постає

питання

суспільного розвитку, одною з основних складових якого виступає реалізація
економічного розвитку. Саме від його якості в подальшому залежать і
загальний суспільний прогрес, і авторитет країни на міжнародній арені, і
національна безпека країни.
За цих обставин, сформована на базі новітніх досягнень науковотехнічного прогресу інноваційна політика, спрямована на стимулювання та
підтримку розвитку інноваційної діяльності, наразі є беззаперечним
пріоритетом для всіх розвинутих країн.
Конструкцію державної політики в інноваційній сфері складає
розроблення політичною елітою та владними структурами концептуальних
засад та моделі розвитку у відповідності до визначених засобів їх
запровадження.
Утвердження
формування

інноваційної

державної

моделі

інноваційної

розвитку

політики,

держави

яка

б

вимагає

синергетично

поєднувала в собі цілий комплекс механізмів:
-

формування інфраструктури;

-

формування інституцій;

-

стимулювання генезису інноваційних процесів;

-

залучення відповідних ресурсів для підтримки інноваційних

процесів (загальнодержавний, галузевий, регіональний рівні та рівень
окремих підприємств) [50, с. 11].
В

даному

розділі

ми

розглядаємо

теоретико-методологічне

обґрунтування засад формування державної інноваційної політики, окрему ж
увагу приділено управлінським механізмам запровадження та імплементації
інноваційної

моделі

трансформаційний період.

розвитку

в

державах,

що

переживають
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Існуючі сьогодні тенденції розвитку і виклики світової економіки
призводять до необхідності активізації інноваційного процесу в економічній
сфері на загальнодержавному рівні. До них належать:
-

поява нових світових центрів економічного розвитку;

-

посилення глобальної конкуренції;

-

зростання в структурі сукупних активів компаній відсотка

нематеріальних активів;
-

неухильне збільшення вкладу інформаційних технологій у

створення доданої вартості;
-

посилення впливу екологічних факторів на економічний розвиток

держав;
-

очікувана

нова

хвиля

технологічних

змін,

пов'язаних

з

використанням новітніх відкриттів в різних сферах [225, c. 42].
Сьогодні

особливого

значення

набуває

поняття

«інноваційний

розвиток», як основна характеристика інноваційної діяльності. Інноваційний
розвиток – це процес закономірної інноваційної зміни, переходу з одного
інноваційного стану в інший, більш досконалий [238, с. 104]. Він полягає в
переході від старого інноваційного стану до нового (від простого до
складного). Основним призначенням інноваційного розвитку є вплив з метою
ефективізації розвитку економічної системи країни через розробку та
впровадження нових технологій. Під економічною системою ми розуміємо
взаємопов'язані

економічні

елементи,

що

складаються

з

приводу

виробництва, розподілу, обміну та споживання економічних благ [238, с.
106].
В цьому контексті, особливого значення набуває вибір оптимальних
шляхів розвитку та напрямів підтримки державою фундаментальної науки як
основи прогресу суспільства. Для того, щоб цей вибір було здійснено
максимально ефективно, уточнення потребують наступні фактори:
-

сучасний стан фундаментальних досліджень в державі та

потенційно проблемних питань їх розвитку;
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-

напрями фундаментальних досліджень, що потребують особливої

підтримки держави (у середньостроковій та довгостроковій перспективі).
Проте, слід наголосити, що без відповідного інституціонального та
ресурсного забезпечення жодна політика не може бути ефективно
впровадженою та просто не матиме практичних результатів. Крім цього, до
необхідних умов реалізації політики, в тому числі і інноваційної, варто
віднести наявність конкретних механізмів її реалізації.
Переходячи

безпосередньо

до

теоретико-методологічних

засад

державного регулювання розвитку інноваційної діяльності, необхідно почати
з того, що нараз і ми можемо говорити про зміщення акценту з галузевого
розвитку промисловості на розвиток наукоємних виробництв.
Державна

інноваційна

політика

за

своєю

суттю

подібна

до

високотехнологічної моделі виробництва, в своїй діяльності вона направлена
на підвищення соціально-економічних показників. Забезпечити виконання
подібної мети можливо лише за наявності економічної моделі, в основі якої
лежать знання, інтелектуальна власність та інформаційні потоки. Зазначена
модель передбачає відхід від забезпечення галузевих пріоритетів та
переорієнтація на довгострокову перспективу.
В свою чергу, це засвідчує необхідність побудови відповідної системи
управління розвитком економіки, яка передбачатиме:
-

прогнозування;

-

планування;

-

регулювання;

-

контроль [55].

Не слід забувати і про необхідність поєднання визначених секторів
потенційного прориву з виявленням чинників, які найбільш важливі для
даного сектору за даних обставин. Саме цьому повинна сприяти державна
інноваційна політика.
Державна політика відіграє надзвичайно важливу роль у суспільному
житті. Вона покликана вчасно виявляти назріваючі проблеми розвитку
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суспільства та встановлювати причини, які призвели чи можуть призвести до
їх виникнення. Її завданням є реагувати на ці проблеми та знаходити шляхи
їх подолання.
В своїй монографії О. Гусєв наступним чином визначає державну
інноваційну політику, її об’єкти та суб’єкти: «державна інноваційна політика
– це засіб підтримки генерації, розвитку та поширення інноваційних
процесів, при цьому перевага має надаватися інноваційним процесам, за
якими здійснюється технологічне переозброєння виробництв на базі високих
технологій, утвердження вищих технологічних укладів» [50, c.149].
Об’єктами державної інноваційної політики виступають «інноваційні
процеси, пріоритетні напрями яких встановлені законодавством, і відповідні
сегменти їх перебігу у сфері інноваційної діяльності» [50, c.149].
Суб’єктами державної інноваційної політики стають «усі учасники
інноваційних процесів на будь-якій їх фазі, якщо вони є провідниками
державної інноваційної політики, зокрема, органи державної влади, що
здійснюють підтримку їх генерації, розвитку та поширення в усіх галузях
національної економіки» [50, c.149].
Відповідно,

можна

виділити

три

характерних

рівні

суб’єктів

формування і реалізації державної інноваційної політики. На прикладі
України, можемо говорити про наступну систему:
1)
Верховна

Вищий рівень (Президент України, Кабінет Міністрів України,
Рада

України):

визначають

основні

вектори

розвитку

впровадження інноваційної політики, забезпечують наявність відповідної
законодавчої бази, підбирають механізми реалізації відповідної політики,
забезпечують координацію з іншими політиками.
2)

Середній рівень (міністерства та відомства): в рамках відповідних

державних програм забезпечують формування за пріоритетними напрямками
інноваційних проектів.
3)

Регіональний рівень: розробка, в рамках регіональних науково-

технічних програм, регіональних інноваційних стратегій (політик).
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Як соціальний інститут, державна політика направлена на формування
суспільства

та

системоформуючі

забезпечення
властивості.

його

розвитку.

Необхідно

Цьому

сприяють

розмежувати

її

поняття

управлінської, тобто адміністративної, діяльності органів державної влади та
політику. Перша, за своєю суттю, підпорядковується вже виробленій
політиці і виступає засобом її реалізації.
В рамках державної політики приймаються відповідні програмні
документи, концепції, рішення, акти. На їх підставі вже і розробляється
відповідний курс дій та механізми реалізації прийнятих рішень.
Неефективне втілення в життя державної політики часто може бути
пов’язане з диспропорцією та невідповідністю дії її традиційних механізмів
структурним і трансформаційним умовам сучасності.
Так, ефективність державної політики обумовлюється цілим рядом
факторів:
-

швидким розпізнаванням соціальних, економічних та політичних

проблем (швидкою і точною реакцією на них);
-

адекватною відповідністю дійсності та релевантними відповідями

на її виклики;
-

відповідністю

прогресивним

тенденціям

світового

цивілізаційного розвитку;
-

науковою обґрунтованістю;

-

умінням зберігати в ній найістотніше, критично оцінювати

минуле і засвоювати історичний досвід без пристрастей та міфологізації;
-

динамізмом політичного процесу;

-

близькістю до суспільного оточення;

-

виправданою взаємною довірою влади й суспільства;

-

відкритістю;

-

достатньою міцною соціальною базою (на яку вона спирається);

-

рівнем теоретичного знання і професійним досвідом політичних

діячів, державних керівників та управлінців;
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-

рівнем аналітичного оцінювання та моніторингу впровадження

державної політики [50,с. 72].
Наведені вище визначальні фактори є свідченням того, що що
державна політика має загальний і всеосяжний характер. Це обумовлено
відповідними властивостями державної політики як визначального феномена
суспільного буття, суспільного та державного інституту.
Державна політика, за своєю суттю, направлена на втілення у життя
світоглядних, філософських та ідеологічних положення і програми, шляхом
владного здійснення. Державна інноваційна політика, в свою чергу, частіше
за все, покликана вирішувати проблему розвитку економічної системи
країни. Це проблема з доволі високим рівнем різноманітності і, відповідно до
закону різноманітності У. Ешбі, державна політика в цій сфері, для
ефективного її вирішення, має мати ще більшу різноманітність [79, с. 294].
Саме тому, для ефективного впровадження даної політики нам потрібно
осягнути всю її багатогранність, що неможливо без розуміння теоретикометодологічних засад державного регулювання розвитку інноваційної
діяльності.
Відповідно до наведеної вище інформації, можемо стверджувати, що
при розробці та впровадженні державної політики особливо важливим є
інституціонально-системний підхід. Згідно з цим підходом, політика набуває
системних та системоформуючих ознак, а на її базі відбувається генерація
політичних та управлінських рішень, що направлені на прогресивне
перетворення предметної сфери її застосування. Виходячи з цього, ми
можемо говорити про державну політику як системоформуючий засіб
впливу, який направлено на регулювання складних соціально-економічних
систем.
Взаємодія інноваційного ресурсу та інститутів в системі управління
інноваційним розвитком на рівні країни, регіону чи підприємства,
проявляється

безпосередньо

через організаційні

інновації.

Її

можна

розглядати в якості кінцевого результату процесу створення, поширення і
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застосування нового знання, а інститути, в цьому контексті, виступають як
правила і форми інноваційних взаємодій, які спрямовано на реалізацію
інноваційних рішень в соціально-економічній системі відповідного типу.
Результатом вищезазначеного виступає інноваційний розвиток економічної
системи, який відбувається через якісні зміни її функціонування в процесі
переходу на новий технологічний рівень [225, c. 32].
1.3. Теоретичні засади механізмів реалізації державної політики в
сфері інновацій
Масштаб запровадження є визначальною особливістю державної
політики. Також, до її особливостей можна віднести здійснення впливу за
межами предметної сфери застосування та спроможність синергетичного
поєднання з іншими соціальними інститутами, функціональними системами
та політиками. Отже, можна зробити висновок, що специфічною ознакою
державної політики є її універсальність та спроможність проникати в інші
сфери і відносини суспільства.
Відповідно, однією з характеристик інноваційної політики можна
вважати широту її дії. Вона націлюється на пропозицію інноваційних ідей,
ініціює створення попиту на результати інноваційних процесів, створює
сприятливий для інновацій економічний і політичний клімат. Врахування
особливостей інноваційного процесу є загальною рисою інноваційної
політики.

До

таких

особливостей

відносяться:

його

циклічність,

розчленованість на етапи, імовірнісний характер, високий рівень ризику
тощо [143].
Державна інноваційна політика формується відповідно до ряду
теоретико-методологічних основ: аксіологічно-культурної, гносеологічної,
інституціональної, онтологічно-процесуальної та праксеологічної. Зобразити
їх можна матрицею, яку розробив В. Гусєв [50, с. 150-151].
Таблиця 1
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Структурна матриця теоретико-методологічних основ формування та
запровадження державної інноваційної політики (ДІП)

Базові структурні
компоненти ДІП
Аксіологічно-культурна

Гносеологічна

Інституціональна

Онтологічно-процесуальна

Зміст базових компонентів
ДІП
Визначається
світовою
тенденцією
розвитку,
що
передбачає:
інноваційний характер;
конкурентоспроможність
національної економіки;
забезпечення переходу
від
індустріальної
до
постіндустріальної фази сталого
розвитку.
Парадигма
сталого
інноваційного розвитку, галузі
сучасної економіки:
економіка знань,
економіка розвитку,
економіка технологічних
змін,
інноваційна економіка,
інформаційна економіка.
Зазначені
галузі
або
їх
стрижневі
компоненти
обєднуються за центральним
напрямом
–
інноваційна
економіка.
Інституціональна
субстанція
суспільства
і
стрижнева
складова державної політики
щодо
утвердження
сталого
розвитку
національної
економіки.
Формування
на
системній
основі
інституціонального середовища
сприяння генезису інноваційних
процесів.

Економічний,
науковотехнологічний та інноваційний
потенціал предметної сфери, для
якої
формується
та
запроваджується
ДІП
(національна
економіка,
промисловий комплекс, сфера
освіти, регіон та інше).
Розгляд ДІП у політичному
циклі діяльності: вироблення,
впровадження, моніторинг та
оцінювання ефективності.

Детермінанти формування
ДІП
Має враховуватись у:
визначенні принципів,
мети та цілей ДІП;
формування
у
суб`єктів
інноваційних
процесів
інноваційної
культури;
процедурах
оцінювання
ефективності
впровадження ДІП.
Розвиток
теоретикометодологічних основ ДІП,
зокрема її категоріального
апарату та базової складової
ДІП – інноваційної економіки.
Спрямування
ДІП
на
утвердження
інноваційної
моделі розвитку національної
економіки
та
вищих
технологічних укладів в її
технологічній структурі.

Розбудова інституціонального
середовища
у
форматі
національної
інноваційної
системи сприяння генерації та
розвитку
інноваційних
процесів, розширення сфери
інноваційної діяльності, що
передбачає
формування
узгодженої законодавчої бази
сприяння
генезису
інноваційних
процесів,
розвиток
інноваційної
інфраструктури.
Аналіз
стану
розвитку
інноваційних
процесів
у
національній економіці.
Розроблення та впровадження
механізмів реалізації ДІП,
зокрема
механізмів
ресурсного
забезпечення
генерації
та
розвитку
інноваційних
процесів
у
предметній
сфері
запровадження ДІП через
скоординовані
заходи
державного управління.
Розроблення
методології
оцінювання результативності
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Праксеологічна

Активація
та
оптимізація
інноваційних
процесів,
впровадження ефективної ДІП
згідно
з
визначеними
принципами.

та ефективності ДІП.
Визначення
пріоритетних
напрямів
формування
та
запровадження
ДІП,
формування
мотиваційних
факторів активізації суб`єктів
інноваційних процесів.

О. Шепеленко, з позиції участі державної політики в інноваційній
діяльності, визначає наступні етапи теоретико-методологічного становлення
проблеми інноваційної практики:
- технологічна парадигма – розвиток та зміна поколінь техніки та
інфраструктури як причина циклічного розвитку;
- інновації як засіб подолання економічної кризи, подальшого
економічного зростання і техніко-технологічної модернізації виробництва;
-

комплексне

вивчення

інноваційних

процесів

і

конкретних

нововведень з урахуванням факторів, які визначають їх ефективну
реалізацію,

що

обумовлює

початок

досліджень

соціального

фону

інноваційної діяльності;
- включення в проблемне поле дослідження інноваційних процесів
соціальних

аспектів

інноваційної

діяльності

та

зміною

диспозиції

дослідницьких підходів, що виражається в переході від aльтернативностi до
їх паралельної реалізації [236].
Як категорії державного управління, державна інноваційна політика
може бути визначена на базі наступним чином розроблених теоретикометодологічних основ:
«Державна інноваційна політика (ДІП) — це стрижнева складова
державної

політики,

інституціональна

як

організуюча,

субстанція

суспільства

регулятивна
щодо

та

спрямовуюча

утвердження

сталого

інноваційного розвитку національної економіки для забезпечення її
конкурентоспроможності

та

прогресивних

структурних

змін

і

є

цілеспрямованою та скоординованою діяльністю органів державної влади
загальнодержавного, галузевого, регіонального рівнів для впровадження
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комплексу організаційних, регуляторних, управлінських заходів на основі
певних принципів та розроблених стратегій і спрямованих на створення
системних інституціональних, економічних, науково-технічних та інших
засад, а також запровадження механізмів їх реалізації через залучення
необхідних інвестиційних, інтелектуальних, інформаційних, матеріальнотехнічних, організаційних та інших ресурсів (державних та недержавних) для
стимулювання генезису та широкомасштабного поширення інноваційних
процесів на всіх рівнях та в галузях національної економіки, але з
переважною їх державною підтримкою за встановленими законодавством
пріоритетними напрямами» [50, с. 149].
Основним спрямуванням державної інноваційної політики виступає
підтримка генерування та розповсюдження інноваційних процесів, що
здійснюється абсолютно на всіх фазах їх перебігу в інституціональному
просторі.
Предметним середовищем запровадження ДІП є соціально-економічне
середовище, адже інноваційна політика поєднує в своєму вияві економіку,
науку, підприємництво та ринок інновацій. Це дозволяє нам говорити про
комплексність заходів державної інноваційної політики.
Зазначені заходи мають системний характер з механізмами реалізації та
ресурсним забезпеченням, і передбачають інституціональну спроможність
органів державної влади стосовно впровадження ДІП, що в комплексі
становить імперативи впровадження ефективної ДІП [50, c.151 ].
Державна інноваційно політика являє собою систему взаємодії
громадськості, бізнесу та науки, яка має три рівні організації (національний,
регіональний та місцевий) та прагне до забезпечення трансферу технологій і
комерціоналізації інновацій [187, c. 25].
Інноваційний розвиток на державному рівні може здійснюватися
шляхом:
-

визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної

діяльності державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів;
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-

формування та реалізації державних, галузевих, регіональних і

місцевих інноваційних програм;
-

створення нормативної правової бази й економічних механізмів

для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності;
-

стимулювання

комерційних

банків

та

інших

фінансово-

кредитних установ, що кредитують виконання інноваційних проектів;
-

захисту прав та інтересів суб’єктів інноваційної діяльності;

-

фінансової підтримки виконання інноваційних проектів;

-

встановлення пільгового оподаткування суб’єктів інноваційної

діяльності;
-

підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної

інфраструктури [143, с. 25-26].
Методологічною

проблемою

реалізації

державної

інноваційної

політики можна назвати проблему оцінювання впровадження політики
відповідно до визначених критеріїв. Це можуть бути універсальні критерії,
або ж певні показники, які пов’язані із специфікою предметної галузі
впровадження політики (інноваціями), а також моніторингом конкретних
показників.
Серед

універсальних

критеріїв оцінювання

державної політики

найбільша увага приділяється результативності та ефективності, а також
інституціональній спроможності задіяних у політичному процесі інституцій.
Так,

поняття

інституціональної

спроможності

вводиться

для

оцінювання ролі інституціональних передумов реалізації політики, на
якісному рівні,. Інституціональна спроможність передбачає:
- повну законодавчу базу, яка врегульовує діяльність і правовідносини
у визначеній сфері запровадження політики;
- розвинену і достатню структуру повноважних органів, організацій
(інституцій), а також інфраструктури, що разом через встановлені
законодавством ефективні механізми здійснюють реалізацію політики;
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- сприятливість до впровадження політики її суб’єктів, а також умов на
об’єктах реалізації політики;
-

компліментарність

неформальної

складової

формальної
(культура,

складової

поведінка,

(законодавство)

мотивація

і

людського

контингенту, що здійснює діяльність у сфері запровадження політики) [50, c.
81].
В основу ж самої державної інноваційної політики покладено модель
інноваційного розвитку, утвердження якої і є метою державної інноваційної
політики. Власне, мета, цілі, принципи, пріоритети та стратегії ДІП і
складають її формат. Все вищезгадане призводить до визначення цілей,
пріоритетів та специфічних механізмів формування та реалізації державної
інноваційної політики через предметні сфери структурної, інвестиційної,
інституціональної, науково-технічної, освітньої, промислової, політик, що
можна трактувати як спільні цілі, пріоритети та інше або як такі, що
досягаються проведенням державної інноваційної політики у відповідних
предметних сферах цих політик. Про це в своїй монографії зазначає О. Гусєв
[50, c. 152].
В

свою

інноваційної

чергу,
політики

відсутність
призводить

науково
до

обґрунтованої

суттєвого

державної

зниження

рівня

конкурентоспроможності держави, що неодмінно позначається на її позиції
на світовій арені та унеможливлює подальше становлення держави
повноправним гравцем на світовій політичній та економічній аренах.
Відповідно, це дозволяє нам говорити про відповідний рівень значення
інноваційної політики держави для досягнення нею необхідних темпів
розвитку, що виступає необхідною умовою для подальшого здійснення
переходу до випереджальної моделі та перейти національній економіці на
якісно новий технологічний рівень.
Сама ж державна інноваційна політика є орієнтованою на соціальноекономічний розвиток, що означає необхідність створення ряду передумов
для її подальшого успішного впровадження. Однією з основних виступає
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умова наявної у суспільстві загальноекономічної, політичної та соціальної
стабільності. Серед інших факторів, що сприяють інноваційному розвитку
держави та ефективному впровадженню ДІП варто відмітити комплексний
економічний розвиток, який включає в себе інформаційне, ресурсне та
інституційне забезпечення та мотиваційні чинники суб’єктів самого
інноваційного процесу [50, c. 153].
Проте, для забезпечення всього вищезгаданого необхідною умовою
виступає існування безпосереднього тісного взаємозв’язку ДІП з іншими
політиками.
Так, наявність спільних цілей та використання відповідних однакових
механізмів упровадження формує тісні системні взаємозв’язки ДІП з
економічною, освітньою, науково-технічною, промисловою, інвестиційною,
інституціональною, структурною політиками держави.
Також, до чинників активізації інноваційних змін можна віднести і
інноваційну реструктуризацію. Інноваційну реструктуризацію в науковій
літературі визначають як «систему заходів, що ініціюють переведення
виробництва до нового стану, який відповідає об’єктивним потребам його
інноваційного та соціально-економічного розвитку» [51, с. 81–93].
Вона визначається переважно інституціональними, структурними та
технологічними чинниками. При інноваційній реструктуризації відбувається
перехід до іншого стану діяльності об’єктів та суб’єктів інноваційної
реструктуризації, рівня їх організації та якості діяльності [51, с. 81–93].
Кінцевою

метою

даного

процесу

виступає

посилення

конкурентоспроможності держави на світовому ринку, в першу чергу це
стосується забезпечення умов для зростання конкурентного потенціалу
економіки

через

запровадження

цілого

комплексу

організаційних,

інституціональних, науково-технічних, економічних та інших заходів.
Зазначене покликано викликати значні позитивні зрушення на всіх
структурних рівнях національної економічної системи та забезпечити
необхідні умови для її переходу на оновлену технологічну базу. Як результат
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даного процесу ми отримуємо якісно новий стан окремих виробництв та
цілих галузей, який відповідає об’єктивним потребам їх подальшого
соціально-економічного розвитку.
Слід, також, згадати, що державна політика, в тому числі і ДІП, може
розроблятися і впроваджуватися на кількох просторових (міжнародному,
загальнодержавному, галузевому, регіональному, мікрополітичному) та
часових (стратегічному, тактичному, оперативному) рівнях. Відповідно до
рівня реалізації, визначаються і відповідні цілі, плани, пріоритети, стратегії,
та механізми їх реалізації. Для ефективного та повноцінного їх впровадження
мають бути забезпечена наявність наступних умов:
-

повна законодавча база;

-

розвинена і достатньо повна структура повноважних органів,

організацій (інституцій), а також інфраструктури, що разом через встановлені
законодавством механізми державного управління здійснюють реалізацію
ДІП;
-

сприятливість до впровадження ДІП її суб’єктів, а також

наявність відповідних умов на об’єктах її реалізації;
-

компліментарність законодавства та неформальної складової ДІП

(культура, поведінка, мотивація людського контингенту, тощо);
-

релевантне ресурсне забезпечення діяльності відповідальних

органів [50, c. 79].
Для оцінки ефективності впровадження ДІП, як вже зазначалось вище,
необхідно проводити постійний моніторинг. Моніторинг інноваційного
розвитку

держави

є

необхідним

елементом

оцінки

ефективності

функціонування і розвитку інноваційних процесів в економічній системі.
Моніторинг інноваційного розвитку держави - це безперервний контроль над
інноваційним процесом і подальший аналіз результатів, збір даних, які
відстежують динаміку зміни стану економічної системи та виявлення
тенденцій розвитку інноваційних процесів.
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Об'єкти моніторингу - інноваційні процеси в економічних системах, які
мають якісні і кількісні характеристики і знаходяться у взаємозв'язку і
взаємодії. Суб'єкти моніторингу - органи управління, які здійснюють
спостереження і оцінку інноваційних процесів [238, c. 55].
Основні підсистеми моніторингу інноваційного розвитку держави:
-

правового забезпечення;

-

стратегічного планування і прогнозування;

-

маркетингового забезпечення;

-

науково-технічного забезпечення;

-

виробничо-технологічного забезпечення;

-

інвестиційна;

-

кадрова;

-

діагностика трансферу і комерціалізації інновацій;

-

стратегічного розвитку і зростання [238, c. 56].

Відповідний поділ ДІП на визначені вище рівні за просторовим та
часовим критеріями дозволяє підвищити рівень ефективності її розробки та
реалізації, а також робить більш зручним проведення подальшого
моніторингу при виокремленні його підсистем.
Висновки до першого розділу
1.

Вивчення наукових джерел дозволило зробити висновок про

існуюче різноманіття підходів до визначення сутності понять «інновація»,
«інноваційна діяльність» та «державна інноваційна політика». Філософський
підхід

представляє інновацію як певну трансформацію цілей, тоді як

економіка трактує її як техно-економічний процес, направлений на
задоволення потреб ринку через покращення технологій чи практичне
застосування нових ідей (розробок), для соціології інновація виступає
процесом нового вирішення існуючої соціальної проблеми чи процесом змін
в звичному соціальному середовищі індивідів, і так далі. Загалом, різниця в
підходах до тлумачення терміну «інновація» може бути пояснена тим, що
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інновації проявляються у всіх сферах суспільного життя, тому, специфіка
кожної

сфери

накладає свій

відбиток

на

відповідну

термінологію.

Враховуючи, що державна інноваційна політика покликана регулювати
розвиток інноваційної діяльності в кожній з цих сфер, то для неї актуальними
можуть вважатись всі зазначені в роботі визначення, що ускладнює процес її
законодавчого врегулювання. Це актуалізує проблему надання вичерпного
визначення понять «інновація» та «інноваційна діяльність» для подальшого
його використання в правовому полі. Таким чином, серед проблем,
пов'язаних з правовим визначенням зазначених понять, можна виділити
наступні: недосконалість українського законодавства в галузі правового
регулювання інноваційної діяльності та відсутність єдиної виробленої
наукової концепції щодо розглянутих понять. Відповідно, нами було
обґрунтовано необхідність вирішення проблеми, пов'язані з термінологічним
визначенням такого базового поняття як «інноваційна діяльність», що є
необхідною умовою для комплексного нормативно-правового забезпечення
здійснення державної інноваційної політики, вибір дієвих і зручних правових
механізмів у сфері інноваційного розвитку в нашій країні.
2.

Визначено, що спільним для всіх наукових підходів до розгляду

цього поняття є те, що «інновація», за своєю суттю, наділена елементом
новизни. Вже згадано, що вона є придатною для використання в будь-якій
сфері діяльності людини і, що особливо важливо в контексті вітчизняної
практики, може бути реалізованою на ринку та здатна приносити позитивний
економічний чи інший ефект, в тому числі в сфері управління. Вона сприяє
впровадженню змін та може бути як причиною, так і виникати внаслідок
даного впровадження. Цим самим, інновація виступає в ролі позитивного
інструменту для вирішення наявних проблем та активізації потенційного
розвитку держави, що робить її наукове дослідження актуальним та
необхідним.
3.

Зазначено про різницю між моделями «наздоганяльного» та

«випереджального» розвитку, з позиції необхідності якнайшвидшого
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переходу країни у трансформаційний період до останнього. Сьогодні питання
переходу до «випереджального» розвитку переходить в питання збереження
та посилення політичного та геополітичного статусу, адже дана модель
сьогодні корелюється з умовним поділом країн світу на «центр» та
«периферію».
4.

Було продемонстровано співвідношення понять «традиція» та

«інновація», що полягає в відході від позиції повного їх протистояння, адже
інновація зачасту виступає саме продовженням традиції. Інновація виникає
на базі традиції як відповідь на певний її запит чи вирішення конкретної
проблеми. Тому, втілення

інновації

покликано

вирішити

проблему,

видозмінивши традицію і, тим самим, забезпечивши їй можливість для
подальшого існування за умов впливу трансформаційних процесів. Зазначене
дозволяє стверджувати про наявний симбіоз цих двох категорій, що є
важливим для подолання потенційного суспільного спротиву інноваціям, які
часто сприймаються як щось нове та невідоме, і підвищення їх ефективності.
5.

Продемонстровано, що питання ефективності модернізаційної та

інноваційної

стратегій

держави

сьогодні

переходить

в

питання

її

технологічного та геополітичного лідерства. У даному зв'язку актуалізується
проблема вибору оптимальних національних пріоритетів в області створення
й

використання

саме

базисних

інновацій, що радикально

міняють

технологічну основу виробництва. Особливо це важливо при врахуванні того
факту, що українська економічна система все ще переживає період
трансформації, переходячи від радянської командно-адміністративної до
ринкової

моделі. Відповідно, пріоритетом наразі виступає тотальна

реорганізація та побудова єдиної інноваційної політики, яка б сформувала
ядро та основу для розвитку відповідних інноваційних програм на
державному, галузевому та регіональному рівнях.
6.

Доведено, що важливо відзначити комплексний характер заходів

державної інноваційної політики, їх системний взаємозв’язок з механізмами
реалізації

та

ресурсним

забезпеченням,

а

також

інституціональну
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спроможність

органів

державної

влади

стосовно

її

впровадження.

Спираючись на розвинені теоретико-методологічні основи формування
державної політики і з урахуванням прогресивного світового досвіду
впровадження інноваційної політики, реалій та цілей трансформаційного
етапу

національної

економіки,

стану

її

інноваційного,

науково-

технологічного потенціалів, а також характеристик її технологічної
структури, має бути розроблено формат державної інноваційної політики,
який буде включати відповідні принципи формування, мету, цілі, пріоритети
та стратегії впровадження. Відповідно, на якість реалізації державної
інноваційної політики впливають такі чинники як законодавче забезпечення,
відповідне інституціональне та ресурсне забезпечення.
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РОЗДІЛ 2.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ВЛАДНИЙ МЕХАНІЗМ
ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В
ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
2.1. Роль державного управління
політики в трансформаційний період

у

здійсненні

державної

В умовах активних глобалізаційних і трансформаційних процесів, з
особливою актуальністю постає питання змісту та структури державної
інноваційної політики. З кожним роком все більше зростає роль новітніх та
інформаційних технологій, вони стають основою і рушієм розвитку кожної
сучасної держави. Наряду з цим, зростає значення інноваційних процесів в
усіх сферах життя (економічній, соціальній, управління і так далі).
Глобалізація позначається і на якості самих інновацій – вони стають більш
всеосяжними та значимими. Ці чинники сприяють активізації інтересу
наукової спільноти до феномену інновацій, процесів їх розробки та
впровадження в усіх галузях наукового знання.
Виходячи з наведених в першому розділі визначень, інновація – це
ціленаправлена

зміна

всередині

певної

системи

(структурна

чи

функціональна). Їх основу становить поєднання фундаментальних наукових
знань та прикладних досліджень.
Розвиток та вдосконалення технологій масового виробництва знання,
виявлення нових проблем та постановка конкретних завдань з їх вирішення у
поєднанні з процесами соціально-політичних трансформацій активно
змінюють уявлення людини про ту реальність, в якій вона перебуває. В свою
чергу, це призводить до виникнення незворотних змін та фактичного
оновлення всіх сфер буття людини. Для того, щоб ці процеси не були
хаотичними та призводили до запланованих трансформацій, сьогодні велику
увагу слід приділити вдосконаленню державної інноваційної політики.
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Значна ж роль в процесах інноваційного розвитку сьогодні відводиться
державному управлінню.
Наразі під інновацією розуміють розробку, впровадження та доведення
до масового споживача певних нововведень, які можуть проявитись у вигляді
товару, технології, продукту чи послуги. Інновації не обов’язково мають бути
певними матеріальними надбаннями, вони можуть виявлятись, навіть, у
формі змін звичного стилю мислення чи діяльності людини.
Державне ж управління спрямоване на вирішення питань та проблем
розвитку сучасної держави, саме тому його участь в інноваційних процесах є,
фактично, обов’язковою. Враховуючи наявність цілого ряду перешкод на
шляху втілення інноваційної діяльності, серед яких економічні, культурні,
геополітичні, інституційні та інші, управлінський аспект в інноваційній
діяльності стає надзвичайно важливим. До управлінського аспекту, в цьому
випадку, належить вивчення інновації, аналіз її можливих негативних
наслідків, виявлення свідомих та стихійних факторів в процесі їх реалізації.
І. Якайтіс зазначає: «Управління як система передбачає наявність
підсистем: організації відносин її елементів, режиму її функціонування у
вигляді сукупності окремих механізмів, які діють під певним контролем
відповідно до визначених норм, розвитку за відомою програмою у напрямку
до якоїсь цілі [242, c. 23]».
Проте, перш ніж детально розглядати питання значення державного
управління в здійсненні державної інноваційної політики, необхідно
зазначити, що будь-який процес розвитку супроводжується виникненням
інновацій. Особливо це актуально в умовах трансформаційного періоду та
при техногенній цивілізації, які задають сучасним державам надзвичайно
високі темпи розвитку та постійно ставлять все більш складні завдання.
Слід, у зв’язку з цим, згадати теорію «довгих хвиль», що була
запропонована М. Кондратьєвим, а потім поширена Й. Шумпетером. Ця
теорія постулює ідею про періодичність фаз розквіту та затухання
активності, які взаємозамінюються в економічній системі.
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За основу подібної циркуляції вчені вбачають базисні технології, які
проникають в усі сфери життя та призводять до утворення нових
просторових структур. Наразі до подібних базисних технологій можна
віднести: накопичення, передачі, обробки даних та мікроелектроніку [89, с.
56].
Особливо необхідним залишається на сьогодні вибір правильної моделі
управління процесом. Виокремлюють наступні типи державної інноваційної
політики:
-

ринкової орієнтації;

-

соціальної орієнтації;

-

технологічного поштовху;

-

реформування економічної структури господарського механізму

[231, с. 95].
Для реалізації останнього варіанту необхідними умовами є значне
підвищення ролі передових технологій в процесі розв’язання соціальноекономічних проблем, відповідний рівень життя та постійну взаємодію
суб’єктів господарювання.
Якісні структурні зрушення в економіці не можуть здійснитись лише
під впливом ринкових механізмів, адже вони не здатні забезпечити достатні
умови для розширеного відтворення виробництва. Саме тому, для
покращення ефективності економічної системи країни необхідним елементом
виступає впровадження відповідного державного управління для доповнення
механізму саморегулювання економіки [197, с. 122]. Нажаль, інновації в
державному управлінні ще недостатньо науково досліджені, не дивлячись на
їх необхідність в цій галузі, яка слідує з державно-громадського характеру
самого управління.
Свідченням

необхідності

продовжувати

наукові

дослідження

інноваційного аспекту в державному управлінні є пункт 4 порядку денного
П'ятої сесії ООН, що відбулась в березні 2006 року в Нью-Йорку. Цим
пунктом піднімалось питання: «Інновації у сфері управління та державно-
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адміністративної

діяльності

як

засобу

досягнення

погоджених

на

міжнародному рівні цілей розвитку, у тому числі цілей в галузевого
розвитку, сформульованих в Декларації тисячоліття». Експерти ООН
визначали державне управління як розробку державними органами нових
напрямків діяльності і нових стандартних робочих процедур для вирішення
проблем що, виникають у процесі реалізації державної політики [230]. Варто
зазначити, що ця теза зберігає актуальність і на сьогоднішній день.
Отже, ми можемо дійти висновку, що «інновізація» в державному
управлінні виявляється у формі процесу. Це процес перманентного пошуку
шляхів вирішення існуючих, нових чи потенційних проблем, який
виливається в прийняті рішення. Особливістю його є те, що він завжди
відкритий, адже пошук продовжується постійно і рішення перманентно
вдосконалюються учасниками цього процесу, що унеможливлює існування
певного «остаточного» результату подібної інноваційної діяльності.
Все

вищезгадане

випливає

з

сутності

поняття

«державного

управління», яке виступає в ролі відповідних форми і засобу практичного
втілення розробленої державної політики. Подібне визначення яскраво
демонструє

нам

тісний

взаємозв’язок,

який

існує

між

державним

управлінням та державною політикою. Відповідно, характерним це є і для
інноваційної сфери. Про цей зв'язок говорив ще В. Вілсон, наголошуючи на
тому, що питання управління не є власне політичними, але без підтримки
управління сама політика не має сенсу. Політика втілюється в життя через
управління, в той же час управління і становить найбільшу політику [259, с.
28-29].
Звісно, найважливішим для державної інноваційної політики виступає
саме її ефективне втілення в життя. На цьому етапі основний акцент слід
робити на дослідження державного управління як владного механізму
впровадження інноваційного розвитку.

Так, процес втілення державної

політики в життя неминуче стикається з цілим рядом проблем та перешкод.
Не кожне прийняте рішення може бути реалізовано на практиці. Важливим
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фактором успішності тут виступає узгодженість цілей, які перед собою
ставить державна політика, бо саме поставлена кінцева мета є тим критерієм,
який визначає, наскільки успішно відбулося «втілення».
Звісно, на успішність втілення державної політики впливає цілий ряд
чинників, але хотілось би навести три ключових, на наш погляд:
•

кадрове забезпечення процесу втілення;

•

логіка політики;

•

природна співпраця [53, с. 24].

Для того, щоб втілення державної політики проходило без значних
ускладнень, її розробка має проходити паралельно з розробкою поетапної
стратегії подальшої реалізації та з визначенням установи,

яка матиме

необхідні характеристики та буде відповідати за здійснення цієї політики.
Очевидно, що управління присутнє на всіх етапах цього процесу, саме в його
рамках відбувається робота над постійним вдосконаленням конкретної
політики та від нього залежить подальше її посилення чи послаблення.
Щоб провести аналіз державного управління саме як владного
механізму впровадження інноваційного розвитку, слід спершу визначити, що
ми розуміємо під самим поняттям «державне управління» та якими є основні
особливості його функціонування (загалом та для країн в трансформаційний
період). Вище ми вже наводили один з підходів до визначення даного
поняття, що окреслює його зв'язок з державною політикою, проте, слід
згадати, що у науковій літературі прийнято виокремлювати «старе» та «нове»
державне управління.
Для «старого» державного управління особливу цінність становлять
підрахунки досвід, а поставлена ціль досягається шляхом виокремленні
причин вибору конкретної політики та її аналізу, створення відповідних
організаційних структур, визначення та виділення необхідного бюджету, та
ґрунтується на використанні відповідних методів роботи.
В той же час, «нове» державне управління діє не лише задля
впровадження політики шляхом виконання законодавчих норм, воно починає
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працювати ще на етапі її розробки, здійснюючи вплив з метою поліпшення
якості державної політики задля подальшого підвищення якості життя
населення після її реалізації. Таким чином, «нове» державне управління
стирає межу між управлінням та власне політикою [32, с. 20-21].
На сьогоднішній день увага акцентується на другому типі управління,
що здатне активізувати позитивні якісні перетворення в процесі реалізації
державної політики. Але для того, щоб розглядати політику як управлінський
процес та дослідити фактори її ефективності, необхідним є знання режиму, в
якому цей процес функціонує. Тут слід звернутись до робіт А. Васильєва та
застосованих ним теорій мережевого планування та ризику, які мають на меті
здійснення аналізу впровадження прийнятих рішень [30].
Виходячи з запропонованих автором положень, можемо зробити
висновок, що ефективність процесу втілення державної політики та процесу
державного управління загалом залежить від дієздатності існуючої державної
влади та загального стану і активності. Сама ж державна політика може
існувати в двох режимах: нормальному та надзвичайному. Ці два режими в
своїй роботі наводить В. Цвєтков [229, с. 15]. Вибір режиму ґрунтується на
існуючих

історичних

умовах

та

особливостях

політичної

системи

суспільства.
Для нормального режиму характерні:
-

виникнення у зв’язку з постановкою нових цілей розвитку;

-

стратегічний характер управління;

-

активне громадянське суспільство.
Для надзвичайного режиму характерні:

-

виникнення внаслідок певної кризової ситуації;

-

управління здійснюється в рамках існуючих правових норм;

-

обмеження

прав,

свобод

та

діяльності

громадянського

суспільства [229, с. 15].
Звісно, що пріоритетом сучасних держав є перехід до першого режиму,
проте, це можливо лише за існування розвиненої та ефективної системи
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державного управління, яку неможливо налагодити без розуміння його
сутності.
В сучасних умовах, державне управління, розуміється як усвідомлене
реґулювання суспільних справ та колективних ресурсів, що здійснюється
офіційними державними інститутами, які перебувають під наглядом і
контролем груп інтересів. Державне управління являє собою механізм, який
згори-вниз можна представити як градацію від вищих бюрократів до простих
громадян. Управління є складною та багаторівневою системою, що
побудована на основі функціоналу та рангів її суб’єктів, між якими існує
взаємодія на основі субординації та координації. Кожен новий рівень даної
системи одночасно має все більше забезпечення та все ширше коло
відповідальності (за ієрархічно підпорядковані йому рівні) [54, c. 110].
Б. Гурне державне управління в своїх працях визначає як «систему
органів та установ призначених здійснювати рішення політичної влади за
попереднім формулюванням» [49, с. 3]. Часто державне управління
визначається, також, як одна з функцій різного роду органічних систем, що
покликана

забезпечувати

підтримку

ефективного

внутрішнього

функціонування системи та стимулювати реалізацію її програм. Особливістю
державного управління, як системи, є те, що воно не базується виключно на
дії стихійних механізмів. Ця система здатна поєднати в собі одночасно два
способи регулювання: свідомий та спонтанний. При цьому, «системність»
державного управління є, одночасно, і важливою умовою його ефективності.
Якщо для прийняття рішення чи виконання дії одна людина не
потребує проведення детального аналізу чи наукового обґрунтування, то в
складній системі з багатьма включеними суб’єктами, високою варіативністю
рішень та результатів, де наслідки мають важливе значення не лише
індивідуального, але і загальнодержавного рівня, результат діяльності цієї
системи залежить від того, як вона організована та урегульована. Державне
управління є саме такою системою. Тому, коли мова йде про державну
політику, а особливо політику у сфері інновацій, яка має великий діапазон
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різних варіацій та можливих векторів розвитку, слід зосередити особливу
увагу на науковому дослідженні та пошуку варіантів вдосконалення системи
управління, як владного механізму в реалізації даної політики.
Коли мова йде про державне управління в контексті впровадження
державної політики, слід зауважити, що в цьому випадку воно розуміється як
«підзаконна діяльність органів виконавчої влади, що спрямована на
практичну організацію суспільного життя і забезпечення особистої безпеки
громадян, створення умов для їхнього матеріального, культурного та
духовного розвитку» [148, с 5-6]. Відповідно, розуміючи державне
управління як підзаконну діяльність та повертаючись до українських реалій,
можемо стверджувати, що в умовах трансформаційних процесів, які
відбуваються в нашій державі, основним з яких сьогодні виступає процес
євроінтеграції, законодавство України зазнає змін, намагаючись прийти у
відповідність до європейських норм. Саме тому, змінюється і система
державного управління. Так, держави-члени Європейського Союзу (ЄС)
мають закріплений ряд принципів, на яких має ґрунтуватись державне
управління.

Тут

слід

зупинитись

на

особливостях

Європейського

адміністративного простору (ЄАП). Держави-члени ЄАП об’єднані набором
законодавчо закріплених стандартів здійснення державного управління, які є
спільними та обов’язковими для всіх. Їх імплементацію та дотримання
гарантує використання системи процедур, заходів та механізмів звітності.
Вищезазначене не говорить про повну уніфікацію законодавства країнчленів ЄС. Національні системи державного управління зазначених країн
зберігають свої індивідуальні особливості, проте, не зважаючи на свої
особливості, вони повинні відповідати закріпленим ЄАП стандартам,
визнавати та дотримуватись їх [235]. Це обов’язково для всіх держав-членів
ЄС і Україна, ратифікувавши угоду про приєднання, також взяла на себе
зобов’язання

привести

власну

систему

державного

відповідність до визначених принципів, серед яких:
•

відкритість;

управління

у
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•

участь;

•

відповідальність;

•

узгодженість;

•

ефективність [80].
Отже, до особливостей державного управління як владного

механізму впровадження державної політики в трансформаційний період,
можна віднести виникнення змін в системі самого управління, що виникають
у відповідь на зміни в політичній системі суспільства і, як наслідок,
законодавства, у відповідності до якого управління функціонує.
Так, подібні зміни в конституційному, державному праві, які є
базовими нормами, що регламентують основні сфери життя людей та
визначають принципи взаємодії громадянського суспільства та суспільних
інститутів, безпосередньо впливають на державне управління саме через його
значне поширення в державі. Управління на державному рівні відрізняється
від

керівництва

приватним

підприємством,

власне,

універсальним

характером.
Для того, щоб зрозуміти особливості функціонування державного
управління як основи для реалізації політики, слід визначити, що ми
розуміємо під поняттям «механізм державного управління». В науковій
літературі наразі існує декілька підходів до визначення зазначеного терміну,
проте, в контексті даного дослідження актуальним вважаємо визначення
запропоноване О. Федорчаком. Федорчак визначає механізм державного
управління як «складну систему, призначену для практичного здійснення
державного управління та досягнення поставлених цілей, яка має визначену
структуру, методи, важелі, інструменти впливу на об’єкт управління з
відповідним правовим, нормативним та інформаційним забезпеченням»
[222].
Механізм державного управління відрізняється значною складністю та
різноманіттям елементів, окремі з яких наділені цілим рядом особливостей:
-

владними функціями;
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-

леґітимними повноваженнями;

-

адміністративними засобами й інструментами;

-

універсальною формою з жорсткими реґламентами та санкціями;

-

комплексом колективних ресурсів [222].

Відповідно до зазначених вище ключових особливостей механізмів,
можемо визначити державне управління як особливий тип управління. Для
забезпечення ефективної реалізації основних завдань державної політики,
серед яких визначення напрямків розвитку держави, вироблення його
стратегії та визначенням базових засобів її реалізації, необхідно налагодити
чітку систему субординації та координації між носіями державних
повноважень, об’єктами та суб’єктами державного управління.
В цьому контексті доцільно згадати А. Бентлі, який писав про державне
управління як групову активність людей, що реалізується у межах трьох
горизонтальних субпроцесів: законодавчого, адміністративного та судового
[244, с. 465-468]. Відповідно всю систему державних інститутів можна
розділити на горизонтальні галузі влади та її вертикальні ряди (відповідно до
їх функцій та повноважень).Подібною ієрархією наділене і саме суспільство,
як основний об’єкт державної політики та управління.
Загалом, ми можемо говорити про існування двох етапів в процесі
вироблення та впровадження державної політики. Перший – це прийняття
рішень, від формулювання конкретної пропозиції і до її закріплення певним
нормативно-правовим актом. Другий же етап проявляється у втіленні
попередньо прийнятого рішення. В свою чергу, механізм державної політики,
найчастіше концентрується довкола фази прийняття стратегічних та
тактичних рішень, тоді як державне управління більш активно проявляє себе
саме на фазі втілення в життя.
Складно розмежувати ці дві фази, якщо спиратись виключно на
теоретичні підходи через складність процесу вироблення державної
політики, часту некоректність та неточність завдань та рішень, які мають
одночасно ухвалюватись на різних щаблях влади. Саме тому, для підвищення

76

рівня успішності впровадження державної політики, необхідним фактором
виступає постійне коригування співвідношення очікування – результат. Це
вимагає постійного аналізу існуючих і потенційних проблем в визначеній
сфері. Також, необхідним є використання цілого ряду заходів для підтримки
політичного курсу.
Як вже було зазначено вище, основною ціллю державне управління
виступає якомога ефективніше впровадження державної політики через
використання, відповідно до визначених принципів, системи засобів та
методів. Що стосується принципів, то крім тих, що визначаються ЄАП, в цей
список включають ще такі, як: ресурсозбереження, програмно-цільовий
підхід, первинність стратегії, оптимальність тощо. Таким чином, державне
управління виконує функції владного механізму впровадження державнополітичних рішень.
Відповідна роль державного управління в процесі розробки та
впровадження державної політики найкраще визначається саме через його
функції, бо в них знаходять своє вираження його сутність та цілі. А
діяльність з втілення управлінських функцій, власне, і виступає змістом
державного управління в процесі реалізації державно-політичних рішень.
В контексті впровадження державної політики, слід виокремити
наступні функції державного управління:
-

загальні:

адміністративно-політичні,

економічні,

соціальні,

рішень,

організація

ресурсами,

фінансова

культурно-освітні;
-

спеціальні:

прийняття

управлінських

діяльності, мотивація, управлінсько-контрольна;
-

допоміжні:

управління

людськими

діяльність і бюджетний процес, юридично-судова [28, с. 12].
Варто зазначити, що в процесі вироблення державної політики може
виникати ряд проблем. Вони пов’язані зі складністю налагодження
ефективної

комунікації, координації, наявністю ряду бюрократичних

перешкод та впливу зовнішніх суб’єктів та чинників. Проблема комунікації
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полягає в самій суті процесу формування державної політики. Складність
прогнозування наслідків впровадження тих чи інших рішень призводять до
розбіжностей у їх розумінні різними суб’єктами, що може негативно
позначатись на процесі їх впровадження. Одним з варіантів вирішення даної
проблеми може стати використання штабної моделі державного управління.
Що стосується координації, то тут вся складність полягає у включеності в
процес впровадження управлінських рішень великої кількості суб’єктів та
міжвідомчому характері їх координації. Бюрократичні перешкоди також
погіршують процес координації, що призводить до зниження загальної
ефективності діяльності навіть у структурах з чіткою ієрархією. Щодо
зовнішніх впливів, то це питання узгодження інтересів різних зацікавлених
груп та суб’єктів, які мають здатність чинити опір впроваджуваним змінам.
Подібний супротив загрожує витрачанням часу та інших ресурсів на пошуки
компромісу і втратою актуальності окремих управлінських рішень в процесі
пошуку консенсусу.
Все вищезгадане може здійснювати надзвичайно негативний та
незворотній вплив на процес формування та впровадження державної
політики: від викривлення кінцевих цілей та здобутків до зниження
ефективності та втрати актуальності. Коли мова йде про впровадження
політики в сфері інновацій, то зазначені проблеми постають особливо гостро,
адже інновації в сучасних умовах глобалізації та трансформації мають
здатність швидко застарівати і втрачати свій зміст. Саме тому, своєчасність
їх реалізації є основним показником ефективності державної інноваційної
політики та державного управління як владного механізму її впровадження.
Сьогодні особливу увагу слід зосередити на пошуку шляхів подолання
зазначених проблем реалізації державної політики, щоб не втрачати такий
важливий ресурс як «час». Також, виникла гостра необхідність в модифікації
процесу управління процесом впровадження інновацій. Слід зауважити, що
інновації охоплюють практично всі сфери суспільного життя: науковотехнічну, економічну, культурну, медичну тощо. А це означає, що ефективне
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управління їх впровадженням в рамках державної інноваційної політики
призведе до активного розвитку та покращення загального рівня всіх сфер.
Виходячи з цього, наукові дослідження в інновацій та процесу їх
впровадження, особливо для України, є необхідними задля уникнення
ситуацій

невикористання

можливостей

інноваційного

потенціалу

чи

впровадження безперспективних інновацій. Помилки в процесі розробки та
реалізації державної політики призводять до втрати величезних ресурсів, що
в період активних трансформацій для країни може бути особливо критичним.
Якщо ж механізм державного регулювання інноваційної діяльності
працює ефективно, то це створює необхідні умови для економічного
зростання та підвищення конкурентоздатності країни на світовій арені.
Економічна рівність та розвиток конкуренції між державою, виробниками та
споживачами

результатів

наукової

діяльності,

які

забезпечуються

налагодженим механізмом державного регулювання інноваційної діяльності,
сприяють загальному розвитку країни. Елементами механізму підтримки
інновацій з боку держави виступають вироблені нею нормативно-правові
акти, економічна, соціальна та інша підтримка. Важливим є також
забезпечення фінансування, пільгової спрямованості та програмно-цільового
забезпечення [173]. Всі ці інструменти державної політики більш детально
буде розглянуто в наступних підрозділах.
Зауважимо,

що

при

централізовано-плановому

типі

організації

економіки характерним було спрямування на об’єднання науки та
виробництва товарів, що здійснювалось шляхом впровадження спеціальних
організаційних форм та додаткової діяльності спеціалізованих підрозділів з
доопрацювання наукових результатів. Таким чином, державою ініціювалась
інтеграція науки та виробництва, хоча в цій сфері і існував ряд
суперечностей.
Зі зміною економічного середовища і впровадженням ринкової моделі
економіки ми можемо говорити про послаблення втручання і, власне, ролі
держави в процесі управління інноваціями. Формується зовсім інше
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відношення до використання у продукуванні результатів інноваційної
діяльності, що заключається в концентрації на знаходженні якомога ширшого
кола споживачів інновацій у всіх галузях та сферах діяльності. Тому, при
формуванні державної стратегії управління інноваційною діяльністю, крім
вищезазначених факторів, слід звернути увагу на характерні особливості
ринку інновацій. Варто зауважити, що активне включення держави в
управління інноваційною сферою на сьогоднішній день не обов’язково
пов’язане з формою власності на засоби виробництва. Його необхідність
обґрунтована вітчизняним досвідом та сучасними світовими тенденціями в
цій сфері. Основне завдання держави наразі полягає в створенні відповідних
умов, які б сприяли розвитку ефективного функціонування на основі різних
форм власності новостворених інноваційних установ, діяльність яких
направлена на мотивування винахідників та якнайшвидше доведення
результатів їх інтелектуальної праці до споживачів [97].
Саме інновації, здатні стати основою для розробки стратегії з розвитку
економіки країни та подолання економічної депресії. В цьому контексті,
широке впровадження базисних інновацій має бути взято за основу. Це
говорить про те, що загроза економічної кризи може сприйматись як стимул
для активізації інноваційної діяльності держави. Так і Шумпетер вважав
кризу поворотною точкою зміни стану суспільства у напрямі економічного
зростання [241].
Мусимо зазначити, що наслідки впровадження інновацій часто можуть
виявлятись непередбачуваними, що робить інвестиції в них надзвичайно
ризикованими. Проте, це не відміняє необхідності їх впровадження. Саме
тому, для зменшення ризику і скорочення часових рамок реалізації, часто
виникають кооперації та інтеграції в цій сфері. Вони можуть утворюватися
на різних рівнях і набувати різної інтенсивності. В цьому контексті,
завданням держави є заохочення та підтримка створення подібних
стратегічних об`єднань, які, в свою чергу, змогли б сприяти розвитку її
інноваційного потенціалу та науково-технічного розвитку.
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Характер інноваційної діяльності, минулий досвід, наявний запас
ресурсів, науковий потенціал, рівень взаємодії держави та решти суб’єктів
інноваційної діяльності, тощо. Все згадане здатне впливати на процес
розробки, реалізації та управління інноваційною діяльністю. Саме тому,
особливо важливим є забезпечення зростання та ефективності використання
ресурсного потенціалу держави.
Задля сприяння активізації інноваційного процесу та інвестиційної
діяльності слід акцентувати увагу на вдосконаленні нормативно-правової
бази регулювання взаємовідносин суб’єктів в даній сфері та розробку більш
ефективних форм міжрегіональної співпраці. Це зумовлено необхідністю
об`єднання зусиль задля наукового забезпечення соціально-економічного
розвитку держави.
Актуальними, з цієї точки зору, виступають наступні напрями
співпраці:
–

наукові дослідження актуальних проблем

законотворчості в

цілях уніфікації правового регулювання розвитку інноваційного процесу і
його інвестиційного забезпечення;
–

інформаційно-консультативна

допомога

регіональним

адміністраціям в правовому забезпеченні організації і функціонування
регіональної інноваційно-інвестиційної інфраструктури і перспективам їх
інтеграції в світові господарські зв'язки;
–

акумуляція соціально-значущої інформації і створення баз даних

про стан, тенденції і проблеми правової регламентації інноваційних процесів;
–

сприяння

формуванню

і

здійсненню

регіональних

і

міждержавних інноваційних програм і проектів;
–

створення системи підвищення професіоналізму регіональних

керівників в питаннях інноваційно-інвестиційної діяльності;
–

експертно-аналітичний супровід інноваційних проектів, що

представляються на розгляд державної (регіональної) ради з управління
інноваціями;
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–
фінансової

організація на договірній основі гуманітарної, правової і
підтримки

регіональних

і

міждержавних

інноваційних

і

соціально-економічних проектів,
–

організація обміну досвідом законодавчого і інформаційно-

консультативного забезпечення соціально-економічних інновацій із різними
міжнародними організаціями [139].
Для розробки стратегії інноваційного розвитку, що сприяла б
ефективній реалізації державної інноваційної політики, слід звернути
особливу увагу, також, на діапазон науково-технічних сфер, що охоплені
державою та основні напрями її інноваційної діяльності. Важливими
виступають: рівень підтримки інноваційних процесів, характер генерації ідей
та переміщення технологій [6, с. 142].
Мусимо зазначити, що дотримуватись всіх вищезгаданих пріоритетів
та принципів, активна робота в згаданих напрямках та активізація
інноваційної діяльності в державі видаються просто неможливими без
наявності дієвої та ефективної системи державного управління. Про значення
державного управління в процесі реалізації державної інноваційної політики
ми вже згадували вище, слід тепер зауважити про роль інновацій в
державному управлінні.
Так, сприятливим фактором для активізації інноваційної діяльності
виступає формування чіткої організаційної структури, на яку має бути
покладено розробку та подальшу реалізацію державної політики в цій сфері
через наділення відповідними повноваженнями уповноваженого у ній органу
державної влади. Проте, впровадження частих змін в державному управлінні,
особливо це стосується його організаційної структури, має не лише позитивні
наслідки, а і може призвести до порушення координації та зробити його
вразливим до впливів ззовні [197, с. 147].
Також, негативно впливають на впровадження інновацій в сфері
державного управління, або ж і зовсім здатні їх блокувати такі фактори, як
інституційні бар`єри, що не допускають нововведень з елементом ризику,
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адміністративний формалізм, внесення до законодавства змін, які не
підкріплені належним аналізом і так далі. При цьому, на відміну від
більшості сфер, державне управління для свого інноваційного розвитку не
завжди потребує великих фінансових ресурсів. Навпаки, дефіцит коштів
іноді може стати стимулом для впровадження нововведень. Важливим тут
виступає можливість потенційного отримання необхідних фінансових
ресурсів.
Маємо зауважити, що сьогодні увагу наукового товариства привертає
не так мотиваційний механізм розвитку інноваційного проекту, як
перспектива перетворення державних організацій в організації новаторські.
При цьому, слід пам`ятати, що інновація не має бути самоціллю, бо в
такому разі ми ризикуємо отримати більше шкоди ніж користі від її
впровадження. Метою завжди має виступати підвищення якості життя
суспільства через вдосконалення відповідної сфери його життєдіяльності, в
якій і впроваджують необхідні інновації. Якщо ж ми говоримо про інновації
в державному управлінні, то інновації тут мають бути направлені на
зміцнення і вдосконалення управлінських інститутів, а не просто на їх зміну.
Як раніше мова йшла про необхідність збереження балансу між
традицією та інновацією, так і в державному управлінні, необхідним
виступає

наявність

оптимального

співвідношення

між

збереженням

стабільності його системи та її модернізацією.
2.2.

Сутність та типологізація владних механізмів впровадження

державної політики в інноваційній сфері
Вище ми визначили, що державне управління відіграє центральну роль
у здійсненні державної політики, являючись безпосереднім механізмом її
впровадження. Особливо важливим ефективне функціонування системи
державного управління є для країн в трансформаційний період, адже за таких
обставин реалізація будь-яких нововведень ускладнюється через загальну
нестабільність основних систем держави та складність прогнозування
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наслідків та змін, що за ними послідують. Надзвичайно гостро це
проявляється в сфері інновацій, яка складно піддається аналізу та
прогнозуванню. Саме тому, для забезпечення отримання бажаних результатів
в цій сфері, державна політика має оперувати відповідними інструментами.
Перш ніж перейти до аналізу владних інструментів впровадження
державної політики інноваційного розвитку, слід визначити, що ж саме ми
розуміємо під терміном «інструмент державної політики».
Інструменти державної політики є тими специфічними засобами, за
допомогою яких політика, як реакція на проблему, впроваджується в життя
[214]. Саме такий підхід робить їх однією з центральних категорій в процесі
формування та впровадження ефективної політики. Інноваційна політика не є
виключенням. В політичній сфері ми фактично завжди розуміємо суть
наявної проблеми та цілі, які вона породжує, але чітко визначити механізми
та знаряддя для її впровадження буває достатньо складно через нечіткість їх
вираження.
Якщо відносити до інструментів податки, бюджетні видатки, субсидії,
дотації, приватизацію, закони, регулювання, саморегулювання та інше, то ми
говоримо про те, що всі вони в своїй основі мають владу та державні
повноваження. Проте, деякі ж з них здатні виступати швидше етичними
поняттями, спираючись в своїй дії на морально-етичні засади та норми. Так,
наприклад, такий інструмент державної політики як законність ретранслює
суспільне уявлення щодо понять «правильне» та «неправильне» і допустиму
міру примусу, який влада може чинити задля ефективного впровадження
політики.
Через

подібну

двоякість

в

розумінні

і

з’являється

проблема

класифікації інструментів. Саме тому, частина дослідників не зупиняється на
виокремленні конкретних типів інструментів державної влади, а схильна
розділяти їх на дві групи: монетарні та немонетарні. Інструменти обох груп
можуть бути використані безпосередньо або опосередковано, а також
застосовуються до певного класу конкретних проблем. Таким чином,
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здійснено спробу створення системного та практичного підходу до вибору
конкретного інструменту державної політики. Цей підхід прийнято вважати
американським, його представниками є К. Петон, Д. Савіцкі [253], П. Ґай
[248].
Інша ж частина дослідників притримується підходу, до прихильників
якого можна віднести Л. Пала [157], П. Брауна [24], М. Говлета та В. Дана
[250], він передбачає наявність переліку та чіткої класифікації інструментів
державної політики. Кожен інструмент обирається урядом для здійснення
відповідного

курсу

політики.

Саме

цей

вибір

лежить

в

основі

класифікаційного підходу в аналізі державної політики.
Станом на сьогодні, в науковій літературі прийнято виокремлювати
чотири види інструментів:
-

владний (влада, повноваження, здатність держави забороняти і

дозволяти);
-

інформаційний (збирання, зберігання, надання інформації із

застереженнями й консультуванням);
-

фінансовий (економічні важелі впливу);

-

структурний (використання власних державних організаційних

засобів втілення політики в життя) [153, с. 31].
Розрізняються

інструменти

і

за

ступенем

втручання

держави.

Відповідно до цього параметру, їх можна розподілити наступним чином:
-

пряме постачання;

-

субсидія;

-

податок;

-

контракт;

-

повноваження;

-

регулювання;

-

спонукання [53, с. 27].
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При цьому, інструменти державної політики різняться ще й за рівнем
примусу. Ця класифікація розподіляє інструменти за певною шкалою. Від
переконання до силових методів:
-

примусові (державні підприємства, державні поставки і т. д.);

-

змішані (інформація, податки, субсидії і т. д.);

-

добровільні (комуна, частково ринки і т. д.) [55, с. 69].

Щодо активного втручання держави, то тут слід пам`ятати, що воно
часто має достатньо конфліктогенний характер, тому, доцільно було б
звернути увагу на існуючі на сьогоднішній день альтернативи. В Україні це
має

стати

кроком

до

позбавлення

від

існуючих

в

суспільстві

патерналістських тенденцій і переходу до прогресивної моделі державної
підтримки інновацій.
Так, задля підвищення ефективності державної підтримки, в самому
процесі розробки та впровадження державної політики, слід зосередити увагу
на особливо цікаві, з точки зору сприйняття нововведень та реалізації
інновацій, методи впливу, які держава може використати як інструменти:
ефектор та детектор. Ці поняття використовуються в загальній системі
управління і формально мова тут йде про два напрямки: влив та моніторинг.
Ефектор – намагання уряду змусити громадян змінити свою поведінку
через розповсюдження певної інформації, переконання, поради [148, с. 189].
Так, «ефектор» виступає як діяльність суб`єкта, що покликана здійснювати
вплив на об`єкт. В контексті державної політики інноваційного розвитку ми
можемо

говорити

про

дії

уряду, що

спрямовані

на

переконання,

розповсюдження необхідної інформації, формування позитивного образу
впроваджуваних

інновацій

задля

отримання

добровільної

згоди

громадськості на певні зміни чи добровільне слідування визначеним
орієнтирам та пріоритетам.
Слід наголосити, що весь процес в цьому випадку побудовано довкола
переконання, що заперечує повну добровільність волевиявлення громадян,
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тому даний інструмент не можна віднести до повністю «м`яких». Також, він
характеризується одночасно низькими ресурсозатратністю та ефективністю.
Детектор – соціологічне обстеження з метою з’ясувати думку громадян
та залучити їх до участі в виконанні рішень [148, с. 189]. Що стосується
використання «детектора», то тут мова йде про періодичний соціологічний
моніторинг настроїв громадськості з метою залучення їх до вирішення
наявних в визначеній сфері проблем через виявлення існуючої проблеми,
участь у пошуку шляхів її вирішення та формування громадської думки.
Основна мета зазначених вище методів – вплив на психологічну
складову, задля забезпечення підтримки нововведень з боку громадськості. У
випадку з впровадженням саме інноваційної політики, вони відіграють
надзвичайно важливу роль, бо допомагають вчасно вловити, зрозуміти та
скорегувати настрої населення стосовно того чи іншого нововведення. В
першому розділі ми вже говорили про можливість виникнення конфліктів на
основі протистояння традицій та інновацій, тому використання цих методів
дозволяє уникнути великої кількості конфліктів та соціального спротиву
інноваціям, що дозволяє зекономити ресурси та час, що відводяться на їх
впровадження. В цьому ж контексті можливе, також, використання таких
методів, як маніпулювання та вплив (державний примус).
Далі слід зосередити увагу на, власне, владних інструментах
впровадження державної політики, використання яких є актуальним та
необхідним

в

інноваційній

сфері.

Звісно,

вибір

інструментів

має

здійснюватися у відповідності до поставлених цілей. У випадку з державною
політикою у сфері інновацій ми можемо говорити про те, що її основними
цілями є:
-

довгостроковий сталий розвиток держави;

-

підтримка та використання інноваційного потенціалу країни;

-

ресурсозбереження в процесі створення наукоємних технологій

та товарів;
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-

створення та реалізація конкурентоспроможної наукомісткої

продукції;
-

становлення економіки знань [131].

Виходячи з зазначених вище цілей, можна визначити ряд основних
інструментів державної політики, які використовуються для активізації
інноваційного розвитку країни. О. Коротич, з точки зору практики, визначає
доцільними наступні інструменти:
-

адміністративні методи (рамкові обмеження, контроль реалізації

та результату державно-управлінських дій);
-

законодавчі

норми

(створення

основи

для

впровадження

державно-політичних рішень, регулювання соціальних взаємин);
-

фінансове забезпечення (субсидії, дотації, видатки, регулювання

витрат);
-

приватизація (утворення підприємств змішаної форми власності,

розширення приватного сектору, забезпечення потреб держави приватним
сектором з користю для останнього);
-

податки (взаємовплив держави і суспільства, перерозподіл

ресурсів) [117, с. 122–128].
Далі пропонуємо більш детально розглянути зазначені інструменти та
особливості

їх

використання

в

контексті

впровадження

державної

інноваційної політики.
Одною з центральних в усьому процесі впровадження державної
політики, в тому числі і інноваційної, виступає фінансова група інструментів,
адже без повноцінного та своєчасного фінансування неможлива реалізація
жодної державної стратегії, програми чи вироблення якісного нового
продукту. В нашій країні питання фінансового забезпечення завжди було
болючим. Саме тому, розробка ефективної та такої, що відповідала б
існуючим реаліям, стратегії фінансової підтримки інноваційного сектору,
визначення та використання відповідних владних фінансових інструментів
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впровадження державної політики – важливий та актуальний виклик в
сучасних українських реаліях.
Особливістю фінансових інструментів є те, що вони, на відміну від
адміністративних, не містять обов`язкової до виконання вказівки (не є
директивними). Розрізняють прямі та непрямі економічні інструменти. До
прямих відносять: кредитування, інвестування, держзамовлення, державне
підприємництво, виплати і так далі. Що стосується непрямих інструментів
цієї групи, то до них належать: регулювання цінової політики, фондова
політика, амортизаційне та податкове регулювання і так далі, – їх основою
виступає створення фінансових умов інноваційної діяльності.
Особливу увагу слід приділити саме кредитному та податковому
інструментам. Кредитна політика, що здійснюється державою, направлена на
регулювання фінансових ресурсів, які потрібні для управління рівнем
позичкового відсотка та фінансової підтримки інновацій [74]. Прикладом
застосування даного інструменту підтримки інноваційного розвитку є
надання кредитів з низькою процентною ставкою для підприємств, що є
споживачами інноваційних розробок.
В свою чергу, податок – це стягнення платежів центральним або
місцевим урядом, в примусовому порядку, від приватних осіб і компаній
[74]. Податкова політика дозволяє звільнити від оподаткування ту частину
прибутку компанії, що спрямована на перспективну НДДКР, через податкові
пільги. А також, передбачає субсидіювання окремих сфер діяльності, в тому
числі - інноваційної. Податковий інструмент, загалом, теж є одним з
найдієвіших засобів взаємовпливу держави і суспільства. Податковий
інструмент також використовується для непрямого впровадження певних
державно-політичних рішень.
Використання фінансового ресурсу практично завжди є багатоцільовим
з політичної позиції. Фінансові інструменти відіграють особливо важливу
роль при впровадженні різного роду державних програм, саме від їх
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використання дуже часто залежить швидкість та ефективність їх розвитку та
якість отриманих результатів.
Так, через систему субсидій та дотацій уряд може контролювати рівень
витрат навіть в тих сферах, над якими він втрачає контроль через
віддаленість. Саме тому, субсидійно-дотаційна політика набула широкого
поширення і стала важливим інструментом державної політики.
Серед основних інструментів даної групи слід окремо визначити
видатки, які є фактичною основою формування держави загального
добробуту. Це та фінансова основа, яка забезпечує процес врядування.
Видатки бюджету - це прямі цільові витрати держави, що забезпечують її
безперебійне функціонування та відображають економічні відносини,
пов'язані з розподілом і перерозподілом частини валового внутрішнього
продукту, що концентрується в бюджеті [85, с. 1]. Навіть за умов процвітання
в країні вільного ринку, бюджет залишається значним важелем впливу на
розвиток практично всіх сфер, інноваційна сфера не є виключенням.
Так, видатки розвитку направлені на забезпечення інвестиційної та
інноваційної діяльності. До таких відносять:
-

видатки, що забезпечують збільшення кількості майнової

власності держави або/та органів місцевого самоврядування;
-

фінансування капіталовкладень (виробничого і невиробничого

призначення);
-

бюджетні позички на інвестиційні цілі для юридичних осіб;

-

фінансування,

що

направлене

на

структурну

перебудову

народного господарства;
-

субвенції

(та

решта

видатків,

пов`язаних

з

розширеним

відтворенням) [85, с. 2].
Цікавою є характеристика, власне, субсидії – як фінансового
інструменту впровадження державної політики. Так, субсидія (латин.
subsidium – допомога, підтримка) – це фінансова або інша підтримка
державними органами виробництва, переробки, продажу, транспортування,
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експорту,

споживання

конкретного

товару,

завдяки

якій

суб’єкт

господарсько-правових відносин одержує пільги (прибутки). [199, с. 467]. До
її характерних рис можна віднести:
•

залежність від продуктивності її використання;

•

суворі вимоги щодо надання;

•

безпосередній зв’язок з витратами;

•

чітка звітність й кошторис.

Важливим, з точки зору розвитку інноваційного потенціалу держави, є
такий різновид субсидій, як дотація. Дотація (від лат. dotatio — дар,
пожертва) – це безвідплатна, безповоротна допомога з вищих бюджетних
рівнів нижчим, яка не має цільового характеру та надається у випадку
перевищення видатків над доходами [82, с. 229.].
Особливої

уваги

заслуговує

«дотація

вирівнювання»

Дотація

вирівнювання застосовується для врівноваження прибуткової спроможності
бюджету, в який вона направлена. Це, свого роду, міжбюджетний трансфер,
що надається на безповоротній та безоплатній основі для фінансової
підтримки підприємств, виручка від продуктів яких нижча за витрати на
виробництво та реалізацію відповідного продукту. Дані кошти виділяються з
державного чи місцевого бюджетів, при цьому, умови та напрями їх
використання не встановлюються. Дотація, в цьому випадку, дозволяє
зберегти рівень цін на товар підприємства, стримавши їх зростання, та
врятувати підприємство від банкрутства. У випадку з інноваційною
діяльністю, яка є досить ресурсо- та фінансовозатратною, ця міра є часто
просто необхідною для підтримки інноваційної політики держави на
початковому етапі її розвитку [141, с. 258].
Широко застосовується в реалізації державної політики і такий
інструмент як регулювання. Якщо розглядати регулювання у загальному
контексті, то воно направлене на досягнення необхідних змін через
застосування цілої системи засобів. В своїй основі регулювання спирається
на правила, дотримання яких підкріплено системою штрафів і санкцій. Що

91

стосується специфічних властивостей регулювання, то до основних належить
невтручання в приватну власність та делегування організації виробництва
приватному сектору.
В свою чергу, використання регулювання як інструменту державної
політики доволі затратне та вимагає значного часового ресурсу, бо є
тривалим процесом. Виокремлюють декілька типів регулювання, серед них:
правове, соціальне, економічне та саморегулювання. Цей інструмент
використовується при виникненні необхідності державного втручання в
ситуаціях неспроможності ринкової економіки задовольнити основні потреби
суспільства.
В своїй роботі П. Браун виокремлює наступні принципи застосування
регулювання:
•

застосування реґулювання лише за існуючої потреби;

•

гарантія переваги вигоди від застосування над ризиками;

•

переконання, що вигоди перевищать витрати уряду і сторін, на

які впливатиме реґулювання, – також раціональний підхід;
•

визначення всіх існуючих альтернативних інструментів;

•

оцінювання потреб реґулювання (через консультації із об`єктами

впливу політики);
•

спрямованість на досягнення;

•

визначення необхідних для виконання ресурсів;

•

спрощення (зведення до мінімуму сторонніх дій);

•

уваги до конструктивних взаємин із замовниками;

•

використання визначених індикаторів ефективності (спираючись

на очікувані цілі і результати);
•

завершення чи перегляд політики у визначені терміни [25, с. 129-

130].
Правове регулювання — це, здійснюване державою за допомогою
права і сукупності правових засобів, упорядкування суспільних відносин, їх
юридичне закріплення, охорона і розвиток [4, с. 28]. Маємо зауважити, що
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поняття «правове регулювання» є ширшим за «законодавче регулювання»,
воно ґрунтується на значно більш обширній джерельній базі.
Забезпечення впорядкування конкретних суспільних відносин може
бути здійснено інструментами правового регулювання. К. Андрієвський,
визначає їх як окремі юридичні засоби, до яких належать наступні:
-

імперативний;

-

диспозитивний;

-

метод субординації;

-

заохочення;

-

метод автономії і рівності сторін;

-

метод рекомендацій;

-

переконання і примусу;

-

індивідуальний метод (вільного волевиявлення) [4, с. 28].

Вибір того чи іншого методу залежить від сфери, яка підлягає
регулюванню, та обставин, за яких вони потенційно використовуватимуться.
У випадку з інноваційною сферою, їх підбір та використання має бути вкрай
обережним

через

непередбачуваність

та

мінливість

інноваційного

середовища, бо складність прогнозування наслідків впровадження державної
інноваційної

політики

породжує

і

складність

вибору

відповідного

інструментарію.
Економічне регулювання — державні правила і закони, призначені для
контролю за поведінкою фірм, підприємств та інших суб'єктів економіки [59,
с. 572-585]. Виокремлюють: бюджетне, податкове та валютне регулювання.
Економічне

регулювання

–

це,

фактично,

втручання

держави

у

функціонування ринку задля відновлення оптимального розподілу ресурсів.
Використання даного інструменту має бути вкрай виваженим та обережним,
адже результатом його впровадження завжди є викривлення ринкового
механізму. Саме тому, подібне втручання є обґрунтованим лише за умови
неспроможності ринку врегулювати власну діяльність.
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Хоч регулювання і може проявлятись доволі ефективно при певних
обставинах, проте, більш досконалим інструментом державної політики
виступає саморегулювання. Саморегулювання, якщо розглядати його з
позиції економіки, представляє собою самостійне врівноваження попиту та
пропозиції, через існуючий механізм ринкових цін, в системі, де відбувається
добровільний обмін [74]. Саморегулювання здатне автоматично приводити
економічні відносини, що виникають в конкретній сфері, у стан ринкової
рівноваги. Проте, необхідними умовами для ефективного використання
даного інструменту виступають: досконала конкуренція та гнучкість цін.
Перевагою даного інструменту виступає, початкова розробка виключно
спільних цілей з подальшим делегуванням завдань з розробки і реалізації
політики покладається органу, який включає в себе представників сектору, в
якому ця політика має бути реалізована. Цінність даного підходу в тому, що
працівники даного сектору, здатні краще «чужинців» виявити потенційні
проблеми і виробити відповідні дійсності методи управління. Небезпека
саморегулювання полягає в можливому надмірно активному лобіюванні
інтересів вже існуючих фірм та занадто слабкому захисті інтересів
споживачів, новаторів та нових, на даному ринку, виробників.
Саме за допомогою саморегулювання держава здатна делегувати
частину своїх повноважень іншому суб’єкту (соціальній групі), який буде
мати можливість реалізувати загальносуспільний інтерес шляхом нагляду та
контролю. Позитивним моментом є менша затратність використання даного
інструменту у порівнянні з іншими різновидами регулювання. Основою для
ефективного саморегулювання виступають його контрольна, дисциплінарна,
кваліфікаційна та наглядова функції.
Не можна оминути увагою і збільшення приватного сектора, що, на
даному етапі розвитку для нашої держави, є особливо актуальним. Це дає
нам можливість розглянути ще один інструмент державної політики –
приватизацію. Приватизація – це передача в приватну власність і під
приватний контроль активів або підприємств, що раніше перебували в
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державній

власності

[74].

Даний

інструмент

використовується

для

забезпечення зростання доходів держави та зменшення централізованої влади
держави через ефективне використання приватними власниками отриманих
активів. Активи, що було приватизовано, могли попередньо бути у власності
держави чи місцевої влади.
Використання цього інструменту, в свою чергу, призводить до
вирішення проблем та завдань державного сектора через використання
ресурсів приватного сектора та зростання ринкового тиску на використання
активів державного сектора. Що робить доцільним включення приватизації
до шкали інструментів державної політики. [20].
Іншим інструментом є відкриття підприємств зі змішаною формою
власності, які, завдяки різним джерелам ресурсів, показують більшу
ефективність ніж підприємства з однією формою власності, діяльність яких
ґрунтується на використанні ресурсів приватного сектору для забезпечення
потреб держави.
Адміністративні методи – ще один вид владних інструментів, який на
сьогодні є доволі поширеним у використанні. Його основою виступає наявна
законодавча база. Використання даного інструменту в інноваційній політиці
дозволяє забезпечити відповідні умови для збереження монополії на новизну
та

створювати

унікальний

інноваційний

продукт.

До

різновидів

адміністративного інструменту відносять правове нормування патентної
політики

та

політик

стандартизації,

законодавчо

обумовлене

пряме

фінансування інновацій. Проте, в цьому випадку, використання повинно бути
особливо обережними у питаннях застосування примусу, особливо коли це
стосується інноваційної сфери, яку, фактично, неможливо повністю
контролювати через її мінливість.
Нарешті, можемо перейти до одного з найважливіших інструментів
державної політики – закону (норми, правила). Для України в інноваційній
сфері такими інструментами, перш за все, виступають наступні нормативноправові акти:
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-

ратифіковані міжнародні договори;

-

Конституція України;

-

конституційні закони;

-

загальні закони ( відповідної галузі);

-

нормативно-правові акти вищих органів державної влади;

-

нормативно-правові акти відомчого характеру;

-

розпорядження керівників місцевих державних адміністрацій

(міських, сільських, селищних голів);
-

інші нормативно-правові акти (статути, положення, тощо).

В першу чергу, вони виступають ефективним інструментом для
легітимування прийнятих рішень в процесі розробки та впровадження
державної політики. Цікавим є той факт, що часто громадяни можуть бути
повністю законослухняними, виконувати існуючі закони, але зовсім не
розуміти їх суті. Такий процес забезпечується за сприяння силових структур
та органів виконавчої влади.
При використанні законів (норм, правил) у якості інструментів
державної політики, слід враховувати декілька аспектів. По-перше, вони, з
точки зору державного управління, являються важливим продуктом
державної влади, її діяльності, бо по суті своїй фундаментальні та
визначальні. Хоча, навіть на сьогодні, багато сфер все ще потребують
додаткового законодавчого врегулювання, і інноваційна сфера не є
виключенням. Закони є чудовим та дієвим інструментом, проте, тут варто
зважити на існуючі межі впливу і звужений масштаб подібного регулювання.
Чітке спрямування часто може сприяти підвищенню ефективності.
Не можна не погодитись, що при усвідомленні громадянами переваг
від нормативного регулювання зростає і його ефективність. Закон проявляє
свою корисність для громадян у різний спосіб. Якщо взяти ті ж норми
оподаткування, то держава тут доволі швидко здатна показати результат використання надходжень від податків. Проте, попередньо вже було
зазначено, що через труднощі з наданням вичерпного визначення поняттю
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«інновація» і ряд проблем, які виникають в процесі впровадження державної
політики, цей інструмент потребує доопрацювання і поки не здатен до
швидкого прояву результативності в цій сфері.
Далі

слід

згадати

про

такий

інструмент як

надання

послуг

(обслуговування). Зауважимо, що держава надає сьогодні цілий ряд послуг:
від освітніх до рекреаційних. Проте, для її ефективного надання і подальшого
отримання громадянами, держава повинна мати відповідний механізм
державного управління [204].
Звісно, для того, щоб ефективно впроваджувати державну політику,
особливо в такій складній сфері як інноваційна, використання інструментів
має бути підкріплено ресурсами, на основі яких воно здійснюватиметься. До
основних відносяться:
-

владні повноваження,

-

фінансові ресурси,

-

центральність

-

організацію [53, с. 26].

Вибір необхідного ресурсу відбувається відповідно до його технічної
та політичної ефективності в заданій ситуації. Підсумовуючи сказане вище,
можемо стверджувати, що, якщо державна політика і буде спиратись на
застосування

відповідних

інструментів,

інституціональних

механізмів

державного управління та регулювання, це дозволить активізувати процес
створення та розповсюдження інновацій, відповідно до пріоритетних
напрямків інноваційної діяльності, що визначені на державному рівні.
Практично неможливо точно виміряти, які інструменти впровадження
державної політики в країні використовуються більше за інші, бо, як вже
зазначалось вище, їх шкала є надзвичайно мінливою та, в кінцевому вигляді,
представляє собою просто певний перелік інструментів, які уряд може
використати і використовує в процесі здійснення державної політики.
Ефективність та результативність впровадження державної інноваційної
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політики залежить не лише від обраних інструментів, але і від особливостей
та умов їх застосування: правильності, своєчасності, повноти і тощо.
Особливим є відбір інструментів впровадження інноваційної політики
на галузевому рівні. Сьогодні існує тенденція до інтеграції інструментів
промислової та інноваційної політики, переналаштування загальних методів
економічного стимулювання на вирішення завдань технічного прогресу та
інноваційного розвитку, який варто взяти до уваги для подальшої
імплементації в Україні.
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2.3

Досвід використання владних інструментів впровадження

державної політики в інноваційній сфері розвиненими країнами світу
Загалом, важливим аспектом дослідження особливостей впровадження
державної інноваційної політики є вивчення зарубіжного досвіду в цій сфері
для подальшого застосування його у вітчизняних реаліях.
О.

Шепеленко

виокремлює

наступні

принципи

ефективного

застосування механізмів реалізації інноваційної політики, що характерні для
розвинених країн:
-

орієнтація не на прямі макроекономічні результати, а на

демонстраційний ефект реалізованих проектів;
-

формування

організаційно-структурного

механізму,

що

репрезентовано як підтримка державою не секторів, а нових видів
активності;
-

розвиток комунікативного механізму реалізації інноваційної

політики через істотне співфінансування проектів з боку держави при
збереженні управління проектами в руках бізнесу;
-

формування інституційно-правового механізму, що виразилося у

децентралізації державної підтримки і формування мережі «інститутів
розвитку»;
-

розвиток мотиваційного механізму, що репрезентований як

взаємодія нових зі старими інститутами, їх вбудовуванням у нову систему
або поступовим заміщенням новими механізмами стимулювання інновацій та
модернізації;
-

формування інформаційного механізму, що представлене як

високий рівень довіри до нових інститутів через особисту репутацію
керуючих;
-

проведення

моніторингу,

зовнішнього

оцінювання

та

бенчмаркінгу;
-

реалізація функцій підтримки через бізнес-посередників як

розвиток комунікативного механізму;
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-

економічний

механізм

реалізації

інноваційної

політики

репрезентується новим підходом до надання допомоги інноваторам – їм
надаються послуги замість грошей;
-

підтримка кооперації і взаємного навчання;

-

використання інформаційного механізму, ефективний обмін

інформацією між урядом і бізнесом [236, c. 51-58].
Так, для країн, які мають розвинену ринкову економіку, Л. Лебедева
виокремлює наступний перелік основних інструментів стимулювання
інноваційного розвитку:
-

пряме фінансування (субсидії, позики) на створення нової

продукції і технологій (Франція, США та інші країни);
-

спрощене оподатковування для підприємств, що діють в

інноваційній сфері (Японія);
-

законодавче забезпечення захисту інтелектуальної власності й

авторських прав;
-

цільові дотації на науково-дослідні розробки (характерні для

практично всіх розвинених країн);
-

створення фондів впровадження інновацій з урахуванням

можливого комерційного ризику (Великобританія, Німеччина, Франція,
Швейцарія, Нідерланди);
-

безкоштовне ведення діловодства за заявками індивідуальних

винахідників та безкоштовні послуги патентних повірених (Нідерланди,
Німеччина);
-

державні програми щодо зниження ризиків і відшкодування

ризикових збитків (Японії);
-

програми пошуку і залучення талановитих іноземних спеціалістів

(Японія, США, Австралія) [129].
Якщо

говорити

про

сьогоднішні

тенденції

у

використанні

вищезазначених інструментів, то більшість економічно розвинених країн
світу, розділяє тенденцію надання прямої та безповоротної фінансової
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допомоги для малого та середнього бізнесу. Особливу увагу приділяють тим
компаніям, які займаються дослідженням та розробкою інноваційної
продукції. При цьому, допомогу на дослідження та розробку нововведень
отримують і успішні компанії, для ще більшої стимуляції розвитку цього
напрямку. Подібна допомога дозволяє підприємствам закрити існуючі
нагальні питання та втриматись на ринку, а державі не перебирати на себе
відповідальність за дане підприємство та його проблеми.
Інновації, як вже зазначалось раніше в роботі, доволі складна сфера для
інвестицій. Складність прогнозування результатів інноваційної діяльності є
тою причиною, чому інвестори часто відмовляються від того, щоб вкладати в
неї кошти. Саме тому, державна підтримка інноваційного сектору є особливо
важливою, адже інновації сприяють розвитку економіки країни, що робить їх,
фактично, необхідними.
Враховуючи це, країни Європейського Союзу проводять достатньо
активну інноваційну політику, використовуючи цілий ряд відповідних
інструментів для залучення інвестицій в цю сферу. По-перше, це пряме
державне

фінансування:

гранти,

субсидії,

кредити, тощо.

По-друге,

надаються гарантії та підтримку для ризикового фінансування, передбачає
податкові стимули. По-третє, важливу роль, також, відіграє створення
відповідної інфраструктури для розвитку інноваційної діяльності [96, c. 16].
Далі пропонуємо більш детально розглянути використання зазначених
інструментів державної інноваційної політики на прикладах конкретних
країн Європейського Союзу.
Перша країна, на яку нам варто звернути увагу в цьому питанні, це
Федеративна Республіка Німеччина. Її особливістю є незмінність та
універсальність інструментарію, який підтверджує свою ефективність
протягом багатьох років. Саме стійкість ключових комбінацій інструментів
впровадження державної інноваційної політики та постійна взаємодія всіх
акторів інноваційної системи, є тими чинниками, які дозволяють уряду
стимулювати розвиток за важливими пріоритетними напрямками та
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забезпечувати

їх

конкурентоспроможність.

Центральними

цілями

національної системи Німеччини є боротьба з глобальним потеплінням та
захист навколишнього середовища.
Саме на їх досягнення направлене використання інструментів
інноваційної політики, які здатні стимулювати необхідний попит, діяти
секторально та, навіть, спотворювати ринкову рівновагу. Зараз в Німеччині
активно розвивається розробка енергозберігаючих технологій, виробництво
електромобілів, тощо [154, с. 155-156].
Серед основних інструментів, використання яких характерне для цієї
країни, можемо виокремити: цільові банківські кредити, систему страхування
кредитів, пільгові кредити, податкові знижки і пільги, цільові безоплатні
субсидії, дотації, оплату витрат на технічну експертизу, прискорену
амортизацію [106, с. 200-204.].
Наступною країною, підхід якої до розвитку інноваційної політики
може бути корисним, є Великобританія. І хоч, після нещодавнього запуску
процесу виходу країни зі складу Європейського Союзу, стратегія її
подальшого розвитку потребує певних уточнень, дії уряду свідчать про
існуючий намір продовжити рухатись в попередньо заданому напрямку. Так,
інноваційний розвиток в Великобританії відбувається відповідно до
промислової Стратегії, яку було задекларовано в 2013 році. Основною метою
тут виступає виправлення існуючих недоліків інноваційної системи країни:
нестачу ресурсів та розпорошеність фінансування. Загалом, англійську
інноваційну політику можна охарактеризувати як гібридну. В ній державна
підтримка пріоритетних галузей та технологій діє у комплексі з активним
впровадженням різновекторної інноваційної політики [154, с. 155-156]. Серед
основних інструментів англійської інноваційної політики: списання витрат на
НДДКР на собівартість продукції, пільгове оподаткування, субсидії, тощо
[106, с. 200-204].
Цікавим для нас є, також, досвід стимулювання інноваційних процесів
сусідньої європейської держави – Республіки Польщі. Польща зосередилась

102

на підтримці науково-дослідницьких організацій, результати діяльності яких,
в подальшому, застосовуються в економічній, політичній та інших сферах.
Інструментом державної інноваційної політики тут виступає технологічний
кредит, який надається підприємствам на ринкових умовах, з можливістю
подальшого зниження (часткового) квоти капіталу цього кредиту. Даний
кредит надається з коштів Фонду технологічного кредиту Національним
банком Польщі. При цьому, статус науково-дослідницького центру може
отримати і підприємство, яке до цього даного статусу не мало.
Проте, особливої уваги заслуговує регіональна інноваційна політика
Польщі. В регіонах інновації підтримують через розробку та впровадження
регіональних інноваційних стратегій. Вони розробляються за участі місцевих
органів влади, агенцій регіонального розвитку, вищих навчальних закладів та
консультаційних установ окремо для кожного воєводства. Управління
програмами підтримки інноваційних підприємств, на національному та
регіональному рівнях, здійснює Фонд регіонального розвитку, який
відповідає за реалізацію відповідних стратегій. Для реалізації цих програм
виділяються дотації з державного бюджету та фондів Європейського Союзу
[137].
Варто зазначити, що релевантним для розкриття теми даного
дослідження є не лише досвід країн Європи. Так, інтерес представляє, також,
інноваційна політика, яку проводять Сполучені Штати Америки. В США
справжнім

«двигуном»

інноваційної

політики

виступає

Міністерство

оборони, яке має значну фінансову базу для підтримки наукових досліджень
за необхідними напрямками. Фінансуються з державного бюджету і наукові
розробки

приватного

сектору

в

цій

сфері.

Відомим

прикладом

результативності американської інноваційної політики є дослідницькі
проекти

та

розробки

Агентства

передових

дослідницьких

проектів

Міністерства оборони США.
Що стосується стратегічного підходу до розвитку інновацій, то
нинішній президент Д. Трамп оголосив пріоритетами підтримку вітчизняних
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виробників, скорочення обсягів імпорту та відродження промислових
потужностей на території країни. В 2019 році позиція Трампа стосовно
імпорту товарів з Китаю стала одною з причин погіршення дипломатичних
відносин між США та Китаєм. Що стосується інструментальної бази, яка
використовується для підтримки інноваційної діяльності, то в державній
політиці Америки перевага надається непрямим та рамковим заходам, як то
розширення

трансферу

технологій,

федеральна

підтримка

розвитку

кадрового потенціалу та науково-технологічної бази, підтримка стартапів,
венчурне фінансування, тощо [154, с. 157].
Окремим пріоритетом для США є розвиток державно-приватного
партнерства та міжнародне співробітництво в інноваційному секторі. Також,
для того, щоб підтримувати активний розвиток інновацій, було створено
спеціальні програми фінансування:
-

програма створення компаній інвестування малих підприємств

(SBIC);
-

програма трансферу технологій малих підприємств (STTR);

-

програма інноваційних досліджень малих підприємств (SBIR)

[24, с. 14-18].
Підсумовуючи, для США характерні такі інструменти інноваційної
політики: пільгове оподаткування, вилучення витрат на НДДКР із суми
оподаткованого доходу, інвестиційний податковий кредит, субсидії, цільові
асигнування з бюджету, пільговий режим амортизаційних відрахувань [106,
с. 200-204].
Цікавим є приклад використання зазначених вище інструментів в
реалізації інноваційної політики в країнах Азії, враховуючи культурні,
територіальні та інші відмінності, які впливають на творення державної
політики. Почати слід з Японії, інноваційна політика якої побудована на
розвитку системи регіональних кластерів. Варто зазначити, що нормативна
база, яка регулює сферу інновацій в цій країні, зазнає постійного оновлення
та вдосконалення. Загалом, побудова стратегії та прогнозування науково-
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технічного розвитку – сильна сторона японської державної політики. Для
розвитку інноваційної діяльності в Японії надаються субсидії та податкові
пільги,

впроваджується

конкурсне

фінансування

підприємств

що

розробляють інноваційний продукт за напрямками, які держава визначила
пріоритетними. Важливим аспектом є, також, міжнародна інноваційна
кооперація (національна та регіональна), державна підтримка інновацій та
розвиток державно-приватного партнерства. Все це дозволило Японії стати
першим реальним конкурентом США на світовому ринку інновацій [151, c.
53].
Цікавим є те, що в умовах тотального акценту на діджиталізацію, який
прослідковується сьогодні в більшості країн, Японія, яка вже досягла значних
результатів в цій сфері, своїм пріоритетом визначила стратегію «роботизації»
- використання інтелектуальної робототехніки в промисловості, енергетиці,
транспорті, в сільському і домашньому господарстві [154, с. 155]. Частково
це пояснюється рівнем розвитку науки та технологій в країні, а частково –
відсутністю достатньої кількості працездатного населення для виконання
низькооплачуваної та обслуговуючої роботи.
Серед основних інструментів державної інноваційної політики, які
використовує Японія, слід, також, відмітити: пільгові кредити, пільгове
оподаткування та субсидії [106, с. 200-204].
Наступною азійською країною, шлях якої до розвитку інноваційного
потенціалу представляє для нас інтерес, є Китай. Китайська модель
державної інноваційної політики досить успішно проявляла себе протягом
тривалого часу. Ухил в бік розвитку галузевої промисловості дозволив
Китаю швидко наздогнати економічних лідерів, а потім і зайняти лідируючу
позицію на світовому ринку. Проте, подібна політика призвела до
виникнення ряду дисбалансів в кадровій, фінансовій та регіональній сферах,
які стали перепоною на шляху країни остаточного утвердження інноваційної
економіки. Однією з причин виникнення подібної ситуації стало надмірне
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використання

сильних

адміністративних

інструментів

Комуністичною

партією Китаю, яка прагнула до збереження правлячої позиції.
Розвиток ринкових механізмів (податкове стимулювання, залучення
інвестицій) паралельно з активним втручанням держави в економічний
сектор призвело до двоякого результату. З одного боку, було реалізовано
надзвичайно успішні великі проекти, які вимагали мобілізації значних
ресурсів. З іншого ж боку, загальмувався розвиток дрібних та середніх
підприємств, діяльність яких необхідна для розвитку інновацій та переходу
до інноваційної економіки [154, с. 157].
Що стосується Українських реалій, то намір до переходу на
інноваційну модель розвитку було задекларовано для нашої держави ще в
2004 році. Проте, активної фази інноваційної діяльності наша держава ще не
досягла. Більшість науково-технічних розробок продукується науковими
інститутами та вищими навчальними закладами і результатом має лише
отримання патентів та підвищення власного наукового рейтингу, а не
практичної реалізації отриманого продукту. Більшість українських компаній,
для впровадження інновацій у виробництво, купують технології за кордоном.
І

лише

одиниці займаються

недостатньою

державною

розробкою власних. Це

підтримкою

інноваційної

спровоковано
діяльності

та

інноваційних підприємств. Саме тому, врахування досвіду інших країн в
питанні ефективізації державної інноваційної політики та розробка, на основі
отриманих даних, власного інструментарію для подальшого розвитку
інновацій, сьогодні є першочерговим завданням для України. Адже, без
розвитку інновацій, в умовах процесів глобалізації та євроінтеграції, просто
неможливим стає ефективний розвиток економіки.
Так, наведений вище досвід ряду країн дозволяє нам виокремити низку
інструментів, використання яких для стимулювання державної інноваційної
політики довело їх ефективність. Серед них:
-

бюджетне фінансування;

-

надання кредитів на пільгових умовах;
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-

безоплатна передача (чи надання у користування на пільгових

умовах) державного майна/землі;
-

створення інноваційної інфраструктури;

-

реалізація цільових програм для стимулювання інноваційної

активності бізнесу;
-

державне замовлення;

-

створення спеціалізованих науково-технічних зон;

-

вдосконалена законодавча база;

-

виплати, субсидії, дотації;

-

податкові пільги.

Іншими практичними інструментами, які можна використати в
Українських реаліях, є повернення ПДВ підприємствам для подальшого
використання отриманих коштів в інноваційній діяльності, надання
регіональних пільг у відповідності до територіальної спеціалізації, подальше
залучення

іноземних

інвестицій

для

спільного

створення

нових

високотехнологічних підприємств [71].
Варто зауважити також тенденцію до концентрації на розвитку
інноваційного потенціалу регіонів, яка існує сьогодні в більшості країн
Євросоюз приділяється питанням формування механізмів регіональної
інноваційної політики, яка набула особливого значення в контексті
глобалізації економічних і торговельних відносин та стала каталізатором
підвищення конкурентоспроможності держав. Що особливо ктуально в
контексті постійного тиску на ЄС товаровиробників із США, Японії та країн
Південно-Східної Азії.
Регіональна інноваційна політика, визначення механізмів впливу на
розвиток інноваційної галузі розглядаються в країнах Євросоюзу як
передумова посилення конкурентоспроможності регіональних виробництв за
умов глобалізації економічних і торговельних відносин.
[236, c. 42]
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Окремої уваги заслуговує такий феномен як «розумна спеціалізація
регіону», який набув широкої популярності в країнах ЄС. «Розумна
спеціалізація – це нова концепція регіонального розвитку, яка поєднує
промислову й інноваційну політику та покликана сприяти ефективному та
дієвому використанню державних інвестицій за рахунок зосередження на
сильних сторонах регіону, що й становить власне спеціалізацію регіону» [60,
c. 34]. Її основою є визначення місця конкретного регіону в національній
економічній системі через забезпечення розвитку його специфічних галузей
чи видів економічної діяльності.
Відбір правильних інструментів державної політики – це складний
процес. Ускладнює його ще й рухливість загальної шкали застосування цих
інструментів. Даний вибір має здійснюватися у відповідності комплексу до
умов, які існують в країні: політичних, інформаційних, суспільних,
історичних, технічних, економічних, тощо. Також, слід врахувати певні
фактори, які здатні вплинути на ефективність застосування обраних
інструментів. Серед них:
-

доцільність;

-

практичність;

-

предметність;

-

відповідність існуючим суспільним потребам [119].

Далі питання постає лише в правильному виборі інструмента, підборі
його альтернатив та подальшому ефективному використанні. Можемо
назвати наявність різноманіття таких інструментів позитивним аспектом, бо
історичний досвід показує, що надмірна концентрація на конкретному
інструменті чи групі інструментів призводить до негативних тенденцій в
суспільному розвитку, його однобокості. Яскраво це проілюстровано
прикладом того ж СРСР де серйозний ухил робився в бік командноадміністративних методів [64, с. 133].
Слід пам’ятати, що для державного управління питання ефективності
полягає в виборі з ряду інструментів найбільш оптимального, який в даний
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конкретний час зможе ефективно врегулювати обрану сферу суспільного
життя. При цьому, має бути врахована соціально-політична ситуація в країні.
Мета впровадження такої державної політики має полягати в забезпеченні
найбільшої користі для громадян країни після її впровадження.
Висновки до другого розділу
1.

Доведено,

що

на

сьогоднішній

день

для

ефективного

функціонування країни, а особливо її економічної системи, просто
необхідним є розвиток інновацій. Для того, щоб його забезпечити, особливу
увагу варто приділити розробці та впровадженню державної інноваційної
політики, основою для реалізації якої виступає система державного
управління. Участь державного управління в інноваційних процесах є
обов`язковою, адже

його діяльність спрямована на вирішення проблем та

реалізацію стратегічних завдань державного значення. В цьому процесі до
управлінського аспекту відносяться: вивчення інновацій, аналіз їх можливих
наслідків (позитивних, негативних, потенційних проблем), виявлення
факторів, які можуть здійснювати вплив в процесі реалізації, реалізація
інновації, оцінка, внесення корективів, моніторинг. Все це набуває
особливого значення в сучасних українських реаліях при активному впливі
процесів глобалізації та євроінтеграції, а також наявності цілого ряду
перешкод для ефективної реалізації інноваційної діяльності: економічних,
політичних, геополітичних, інституційних, тощо.
2.

Ми дійшли висновку, що в державному управлінні «інновізація»

є процесом постійного пошуку варіантів та шляхів вирішення наявних та
потенційно можливих проблем. Результати цього пошуку виявляються у
форматі прийнятих рішень. Подібна інноваційна діяльність є перманентною і
не може мати остаточного результату, адже вдосконалення існуючих рішень
та пошук нових відбувається постійно. Саме тому, інновації та інноваційна
політика потребують постійної наукової розробки.
3.

Визначено та розкрито суть двох основних етапів процесу
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вироблення та впровадження державної політики. Прийняття рішень

та

втілення рішення. Механізм державної політики сконцентровано на першому
етапі: прийняття стратегічних та тактичних рішень (що опираються на
проведений аналіз існуючих умов та потенційно можливих проблем, постійне
коригування співвідношення очікування та результату, заходи з підтримки
заданого курсу). Необхідними ж умовами ефективної реалізації прийнятих
рішень є розробка поетапної стратегії їх втілення з визначенням
відповідальної за цей процес установи. Відповідно, ми можемо говорити про
присутність управління на всіх цих етапах і залежність від нього якості
втілюваної політики.
4.

Визначено

наявність

взаємозалежності

між

ефективністю

втілення державної політики, якістю державного управління та дієздатністю
існуючої державної влади. Згадано нормальний та надзвичайний режим
державної політики з уточненням, що для України часто характерними є риси
останнього через протікання в державі кризових та трансформаційних явищ.
Саме це і говорить про необхідність подальшого дослідження та
вдосконалення системи державного управління для забезпечення можливості
подальшого розвитку держави.
5.

Розуміючи державне управління як підзаконну діяльність,

можемо стверджувати, що воно, як і законодавча база країни загалом,
переживає період трансформації у зв`язку з посиленням впливу процесів
глобалізації та інтеграції. У випадку України, основним із таких процесів є
євроінтеграція. Ратифікувавши угоду про вступ до Європейського Союзу,
Україна взяла на себе ряд зобовя`зань. Саме тому, сьогодні законодавство
нашої держави переживає зміни, що покликані привести його у відповідність
до європейських норм, провокуючи зміни практично в усіх сферах. Проте, це
не говорить про обов’язкову уніфікацію законодавства всіх країн-членів ЄС,
а лише про її приведення у відповідність визначеним та загальноприйнятим
принципам. Основні принципи, які нині має розділити Україна: відкритості,
участі, відповідальності, узгодженості, ефективності.
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Визначено ряд проблем, які здійснюють негативний вплив на

6.

процес формування та реалізації державної політики. До основних віднесено
проблеми:

комунікації,

координації,

бюрократизації,

негативного

зовнішнього впливу. Все перераховане може призводити до зниження
ефективності, викривлення цілей та здобутків, повної чи часткової втрати
актуальності державної політики, що для розвитку сфери інновацій є
недопустимим.

Ефективне

ж

функціонування

системи

державного

управління та відповідна реалізація державної політики створюють необхідні
умови

для

активного

розвитку

держави

та

підвищення

її

конкурентоспроможності на світовій арені.
7.

З`ясовано, що наразі є активний запит на дослідження та

розробку модифікації системи управління процесом впровадження інновацій
з метою розвитку економіки країни. Особливим стимулом активізації
інноваційної діяльності сьогодні можна назвати кризові явища, що нерідко
виникають в періоди трансформацій, і розв’язання яких уможливлюється
лише за рахунок використання новацій. Для країн в трансформаційний період
питання ефективності системи державного управління ускладнюється через
загальну

нестабільність

основних

систем

держави

та

складність

прогнозування наслідків та змін, що за ними слідують. Це вимагає
вдосконалення інструментарію, який використовується для реалізації
державної політики.
8.

Виокремлено основні підходи до класифікації інструментів

впровадження державної інноваційної політики. За основу взято їх розподіл
на чотири групи: владні, інформаційні, фінансові та структурні. До основних
і найбільш популярних інструментів впровадження державної політики
сьогодні можна віднести: податки, кредитування, бюджетні видатки,
субсидії, дотації, приватизацію, законодавство, створення інноваційної
інфраструктури,

регулювання,

саморегулювання,

надання

послуг,

нормативно-правові акти. Окремо варто відмітити такі інструменти як
ефектор

та

детектор,

використання

яких

дозволяє

врегулювати
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конфліктогенний характер інновацій, як чогось, що суперечить традиції та
потенційно викликає спротив. Звісно, вибір конкретного набору інструментів
залежить від того, в якій сфері та за яких умов буде впроваджуватись
інновація.
9.

Проаналізовано зарубіжний досвід в питанні вибору найбільш

оптимального набору інструментів державної інноваційної політики та їх
подальшого застосування. Визначено, що кожна країна здатна обирати свій
набір інструментів та модифікувати їх у відповідності до власних актуальних
потреб. В більшості розвинених країн загальноприйнятим є використання
наступних інструментів: пряме фінансування, спрощене оподатковування,
законодавче забезпечення захисту авторських прав та інтелектуальної
власності, цільові дотації, спеціалізовані фонди, залучення іноземних кадрів,
мінімізація ризиків та збитків. Так, варто звернути увагу на досвід Німеччини
в питанні налагодження взаємодії всіх акторів інноваційної системи та
постійне інформування їх про можливості в цій сфері, підхід Великобританії
до забезпечення фінансової бази інноваційної діяльності, зосередженість
Польщі на розвитку регіонального інноваційного потенціалу, задекларовану
США орієнтацію на підтримку існуючих вітчизняних виробників та
потужностей, першочергова концентрація Японії на побудові стратегії,
прогнозуванні науково-технічного розвитку та вдосконаленні законодавчої
бази, а також галузевий підхід до розвитку інновацій Китаю. Висунуто тезу,
що все вищезгадане може стати ефективним і для України, за умов
модифікації у відповідності до вітчизняних реалій. Серед інших практичних
інструментів, які можливо використовувати за наявних сьогодні умов:
компенсація ПДВ підприємствам, що націлені на інноваційну діяльність,
бюджетні пільги на розвиток регіональної спеціалізації, міжнародна
співпраця, іноземні інвестиції та спільне виробництво. Окремо слід
відзначити

важливість

саморегулювання

для

розвитку

регіонального

інноваційного потенціалу, що сьогодні в Україні має великі перспективи у
зв’язку з активною реалізацією реформи децентралізації влади.
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РОЗДІЛ 3.
РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В
УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
3.1.

Сучасна модель формування та реалізації інноваційної

політики України в контексті особливостей євроінтеграційного періоду
Сьогодні надзвичайно актуальним видається вчення Ю. Габермаса.
Габермас вважав, що зміни в світоглядах слід пояснювати не зовнішніми
факторами: соціальними, економічними і так далі. Вони являють собою
особливий прояв процесів навчання, що виникають у відповідь на існуючу
проблему і направлені на пошук варіантів її вирішення.
В такому контексті, різниця між різними етапами світорозуміння
полягає в появі принципово різних формальних структур, що різняться в
підходах до обґрунтування та інтерпретації. А не у номінальному
змістовному збільшенні знання. Коли ми говоримо про особливості
інноваційної політики України не можна не згадати про те, що в нашій країні
сьогодні відбуваються трансформаційні процеси, які вимагають від держави
застосування принципово нових формальних структур і ефективного
застосування знань, а не просто збільшення їх масиву.
Нажаль, наразі це тяжко реалізувати, адже економіка України, нажаль,
має в своїй основі виробництва, що належать до III-IV технологічних укладів
[162]. Вони вже давно втратили свою актуальність. Так, в країнах з
високорозвиненою

економікою,

від

них

відмовились

остаточно

в

восьмидесяті роки двадцятого століття. Це робить варіант переходу на
інноваційний розвиток для нашої держави єдиною з можливих альтернатив
для подальшого ефективного функціонування економіки та підвищення
власної конкурентоспроможності на світовому рівні.
Адже, як вже вказувалось в роботі, інновації необхідні не лише для
розвитку соціальної, економічної, культурної та інших сфер суспільства,
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вони

стосуються

не

виключно

внутрішньополітичних

питань.

Їх

використання позитивно впливає і на зовнішньополітичне становище країни.
Країна з високим інноваційним потенціалом може увійти у світове
співтовариство

на

рівних

з

іншими

високорозвиненими

країнами,

позбавитись від ролі сировинного придатку та ефективно представляти свої
інтереси на міжнародній арені. Особливо це актуально для країн в яких
відбуваються трансформаційні процеси, в тому числі і України.
Проте, для досягнення визначеної мети необхідне чітке розуміння
стратегії інноваційного розвитку, його основних пріоритетів. Нажаль, навіть
у відповідних концептуальних документах, якими регулюється впровадження
інноваційної політики в Україні, пріоритетні шляхи інноваційного розвитку
нашої держави описані не чітко.
Проте, останнім часом ми все ж можемо спостерігати в економіці
України певні структурні зрушення, що пов’язані саме з інноваційним
розвитком. Вони проявляються через процес оновлення системних елементів
в економічній сфері та їх взаємозв’язків, що в свою чергу сприяє
вдосконаленню економіки

країни. Відповідно, поява нових

якостей

функціонування та властивостей даної системи сприяє її переходу на якісно
новий, етап розвитку.
Інновації

є

своєрідним

симбіозом

новизни

та

виробничого

впровадження. Вони впливають на ефективність національної економічної
системи, змінюють її структуру. В цьому процесі зникають одні типи
виробництв і виникають інші – нові, інноваційні [198]. Трансформація
економіки є процесом безперервним. Є різні типи змін економічної системи:
разові,

дискретні,

систематичні.

Вони

передбачають

перманентні

вдосконалення та перетворення в цій сфері.
Стимулювання інноваційної діяльності в Україні на державному та
регіональному рівнях сьогодні є одним з найважливіших пріоритетів для
України. Значну роль в цьому питанні відіграє «Стратегія розвитку сфери
інноваційної діяльності на період до 2030 року», яку було затверджено
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Кабінетом Міністрів України. Вона стала значним зрушенням в напрямку
системного впровадження інноваційної політики в Україні [180]. Проте, деякі
аспекти даної стратегії все ще потребують доопрацювання для максимізації
ефективності її втілення. В цьому контексті особливої актуальності набуває
вивчення зарубіжного досвіду в питанні стимулювання інноваційної
діяльності та дослідження світових моделей інноваційного розвитку
суспільства.
Що стосується визначення моделі інноваційного розвитку країни, то в
сучасній науці існує декілька підходів до їх класифікації. Найпростіший
підхід розрізняє моделі у відповідності до особливостей державної стратегії
інноваційного

розвитку. Національний

інноваційний

потенціал

може

формуватись через:
-

перенесення

–

запозичення

та

імплементація

зарубіжних

механізмів;
-

запозичення – часткове використання зарубіжних інновацій в

національній економічній системі;
-

нарощування – генерування власних інновацій і обмеження

використання запозичених [195, с. 32].
У випадку з Україною, сьогодні ми можемо говорити про наявне
активне використання першої моделі та поступове впровадження другої.
Нажаль, інноваційна сфера нашої країни ще заслабка для відмови від
імплементації іноземного досвіду, тому поки рано говорити про можливість
переходу до третьої моделі. Проте, саме таку ціль має бути закладено в
подальшу розробку нової стратегії розвитку інноваційного потенціалу
України.
Аналізуючи наукові джерела в заданій темі, слід згадати концепцію
«динаміки надолужень». Суть даної концепції полягає в тому, що країни з
«наздоганяльним» розвитком (до них відносяться і постсоціалістичні країни,
і країни, що розвиваються) реалізують перехід до ринкової економіки тим
швидше, чим більшим є їх відставання від країн-лідерів в цій сфері. Ця
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концепція представлена в цілому ряді доктрин міжнародних економічних
організацій. Актуальною вона є і для України [221, с. 151]. Зростання
економіки за «наздоганяльного» типу розвитку забезпечується за рахунок
впровадження

активної

державної

політики

щодо

трансформування

економічної системи. Трансформація відбувається через антициклічне
регулювання, забезпечення повної зайнятості та соціальної стабільності і так
далі. Проте, для цього необхідною умовою виступає налагодження
ефективної співпраці уряду, профспілок та підприємців. Для успішного
розвитку економіки потрібно також забезпечити підвищення рівня інновацій
та інвестицій, підтримку високих темпів технологічних оновлень, зробити
акцент на наукоємності в цій сфері та її відкритості. При інтеграції у світову
господарську систему важливо дотримуватись вимог економічної безпеки та
забезпечити підтримку основних факторів макроекономічної стабільності.
Для країн з перехідною економікою, в тому числі і для України,
«наздоганяльний» розвиток не може стати панацеєю, адже він не забезпечує
достатнього

рівня

реалізації

національних

цілей

держави.

Умовою

подальшого успішного розвитку країни є поступовий перехід до доктрини
«випереджаючого»

розвитку.

Проте,

для

забезпечення

стабільного

економічного зростання, подібний перехід має відбуватись відповідно до
чіткої, розробленої на наукових засадах, стратегії [27].
Для розробки подібної стратегії необхідне чітке знання вихідних
особливостей економічної системи країни. Так, великою проблемою на
шляху впровадження ефективної державної інноваційної політики можуть
стати погіршення технологічної основи господарства, суттєве відставання
України в сфері інформатизації, недосконалість технологічних укладів
підприємств та інші негативні тенденції. Так, після переходу до ринкової
економіки, ми можемо говорити про формування наступних особливостей в
цій сфері для України: переважання добувних галузей при низькому відсотку
оброблювальних

та

розвинута

високотехнологічних галузей.

сфера

послуг

і

нерозвиненість
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До цього призвела непослідовність у здійсненні економічної політики
за часів незалежності України. Так, значення інновацій ігнорувалось попри
світове визнання їх як важливого фактору розвитку для абсолютно всіх сфер.
Саме це стало основною перепоною на шляху формування та подальшого
становлення дійсно ефективної та прогресивної структури економіки.
Тому, формування ефективної національної інноваційної системи, що
буде здатна інтегрувати всі необхідні елементи науково-виробничого
комплексу, має стати пріоритетом для сучасної української інноваційної
політики. Безперервність інноваційних процесів та включення науки в
контекст економіки можуть створити можливість для якісних змін в
технологічній структурі національної економіки. Проте, подібне можливо
лише за умови взаємопідтримки інноваційної та антикризової політик [27].
Сьогодні, в умовах активного протікання процесів інтеграції та
глобалізації, ми можемо говорити про те, що вони мають як позитивні
аспекти, до яких відносяться підвищення конкуренції та зростання
суспільного попиту на якісні товари та послуги, так і негативні наслідки –
гальмування розвитку національної економіки, поглиблення розриву між
рівнем економіки країни та економіками країн-лідерів на світовому ринку
[200, С. 3–13.].
Для того, щоб максимізувати позитивні наслідки глобалізації та
інтеграції і мінімізувати можливі ризики, слід враховувати аналіз цих
процесів в контексті формуванні державної інноваційної політики.
Так, розглядаючи глобалізаційні впливи ми можемо говорити про такі
основні фази глобалізації економіки:
-

розвиток виробничих сил;

-

міжнародний поділ праці;

-

міжнародне економічне співробітництво;

-

міжнародна економічна інтеграція;

-

глобалізація світової економіки [34, с. 97–111],
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Зазначені вище фази в ретроспективі свого розвитку, від міжнародного
поділу праці до глобалізації, на сьогоднішній день, являють собою складові
частини процесу глобалізації. Внаслідок існуючої між ними взаємодії та їх
розвитку у всесвітньому інформаційному полі, ці фази глобалізації
набувають синергетичного підсилення [51, с. 212–221].
Проте, процес інтеграції країни в глобалізовану економіку може
завадити впровадженню ефективної інноваційної політики. Перехідна
економіка робить інвестиційну діяльність в державі затратною, ускладнює її,
що, в свою чергу, здійснює вплив і на процес переходу до інноваційного типу
розвитку. Так, В. Буторіна визначає три генерації в процесі еволюції
інноваційної політики розвинених країн.
Перша генерація:
-

впровадження результатів НДДКР в інноваційних продуктах;

-

інноваційна

політика

як

логічне

продовження

науково-

технологічної;
-

орієнтація на наявний на світовому ринку «попит»;

-

наявні результати творчої діяльності – база;

-

результат

реалізації

однієї

з

варіацій

«лінійної»

моделі

інноваційного процесу.
Друга генерація:
-

інноваційний процес – системне явище;

-

результати НДДКР – першочергове джерело інновацій;

-

база – наявні результати творчої діяльності;

-

формування комплексу заходів для підтримки інноваційної

активності – основа державної інноваційної політики.
Третя генерація:
-

інноваційна діяльність як центральна ціль державної політики;

-

координація міжгалузевої діяльності з підтримки інновацій;

-

формування комплексу заходів та завдань з підтримки та

розвитку інноваційної активності [27].
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Якщо звертатись до досвіду України, то ми можемо говорити про
приналежність інноваційної політики нашої держави до політик «другої
генерації» через слабку міжвідомчу координацію, яка поки не дозволяє
перейти до «третьої генерації». Проте, вже на сьогоднішньому етапі
інноваційна

політика

представлена

окремою

сферою

державного

регулювання, яка діє на рівні з іншими (традиційними) сферами та
координується з ними.
Україна, як і більшість пострадянських країн, ще зберегла в своїй
національній інноваційній системі (НІС) адміністративно-командні елементи,
що об’єднались з ринковими. Таким чином, поруч з державними науковими
центрами у нас функціонують інноваційні підприємства та зароджуються
венчурні фонди. Для розвитку ефективної української НІС все ще існує ряд
перешкод, що є спільними для країн з перехідною економікою, бо суперечать
вимогам теорії економічного зростання [7, с. 216].
Україна

переходить

сьогодні

на

інноваційний

шлях

розвитку

використовуючи науково-технічний прогрес (НТП), що спирається на
сучасну ресурсну та технологічну базу. Таким чином, державна політика
інноваційного

розвитку

України

технократично

орієнтована.

Підтвердженням цьому може служити закріплена на законодавчому рівні
система інноваційного розвитку. Вона включає в себе наступні елементи:
Верховна Рада України (визначає єдину державну політику у сфері
інноваційної діяльності).
Функції:
-

створює законодавчу базу для сфери інноваційної діяльності;

-

затверджує пріоритетні напрями інноваційної діяльності;

-

в межах Державного бюджету України визначає обсяг асигнувань

для фінансової підтримки інноваційної діяльності.
Кабінет Міністрів України.
Функції:
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-

здійснює

державне

управління

та

забезпечує

реалізацію

державної політики у сфері інноваційної діяльності;
-

готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
-

здійснює

заходи

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
спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади 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.
Регіональні органи влади (відповідно до їх компетенцій).
Функції:
-

затверджують регіональні інноваційні програми;

-

визначають

кошти

бюджету

для

фінансової

підтримки

регіональних інноваційних програм;
-

доручають

регіональним

державним

адміністраціям

фінансування регіональних інноваційних програм через державні інноваційні
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фінансово-кредитні установи (їх регіональні відділення) у межах виділених у
цих бюджетах коштів;
-

контролюють фінансування регіональних інноваційних програм

за кошти бюджету.
Представницькі органи місцевого самоврядування (відповідно до їх
компетенцій).
Функції:
-

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 їх статути чи положення про них, підпорядковують
їх своїм виконавчим органам;
-

доручають своїм виконавчим органам фінансування місцевих

інноваційних 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);
-

здійснюють контроль діяльності комунальних інноваційних

фінансово-кредитних установ [173].
Задля ефективної реалізації державної інноваційної політики та
налагодження успішної координації державних органів виконавчої влади
було створено відповідний орган - Державне агентство України з інвестицій
та розвитку [164]. Також, в нашій країні діє доволі ефективна міжвідомча
програма активізації інноваційної діяльності, в рамках якої відбувається
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збільшення кількості інноваційних технологічних центрів. Основною метою
діяльності даних центрів виступає промислове виробництво наукоємної
продукції, що буде конкурентоздатною на національному та світовому
ринках.
Задля реалізації згаданої програми такі центри було створено в різних
регіонах країни. В складі цих інноваційно-технологічних центрів працюють
підприємства, які розробляють, створюють та випускають конкурентоздатну
наукоємну продукцію невеликими партіями. Також, на території України
розташовані технологічні парки. Подібні заходи держави, що направлені на
підтримку малих підприємств покликані забезпечити зростання випуску
наукоємкої та високотехнологічної продукції.
Окремо слід згадати Закон України «Про державне регулювання
діяльності у сфері трансферу технологій», який визначає базові засади
державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій [165]. Його
основне спрямування:
-

забезпечення ефективного використання інтелектуального та

науково-технічного потенціалу України;
-

забезпечення охорони майнових прав на вітчизняні технології на

території держав де планується або здійснюється їх використання;
-

забезпечення технологічності виробництва продукції;

-

розширення міжнародного науково-технічного співробітництва у

сфері трансферу технологій [165].
В даній роботі вже зазначалось про наявність в законодавчій базі
України, що регулює питання інноваційної діяльності, ряду недоліків.
Основні: непослідовність та фрагментарність.
В цьому контексті, важливо позитивно відмітити прийняття Законів
«Про

спеціальний

режим

інвестиційної

та

інноваційної

діяльності

технологічних парків» [178], «Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні» [177], які можна відмітити як важливий крок на шляху
до забезпечення відповідного законодавчого врегулювання державної
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інноваційної політики. Наразі, реалізацію цих законів підкріплено цілим
рядом постанов та законодавчих актів, що покликані врегулювати окремі
питання в цій галузі.
Не зважаючи на це, мусимо зазначити, що збільшення кількості
нормативно-правових актів, їх зміна та доповнення не матимуть значної
ефективності без використання сформованого системного підходу, тим
більше, що часте внесення змін до правових норм лише погіршує якість їх
виконання. Необхідною сьогодні видається розробка, базуючись на наукових
засадах та дослідженнях, чіткої структури цілей державної інноваційної
політики, відповідно до якої буде здійснено реструктуризацію законодавчої
бази в цій сфері.
Основні

елементи

системи

інституційно-правового

забезпечення

інноваційної діяльності в Україні вже створено, проте її формування все ще
продовжується і сама система потребує подальшого вдосконалення.
Наступним важливим кроком має бути забезпечення адміністративного
супроводу реалізації прийнятих нормативно-правових актів та контроль за
виконанням закріплених в них норм. Важливим аспектом є, також,
підвищення правової дисципліни підприємницьких структур та органів
державної влади.
Також, додаткового законодавчого врегулювання все ще потребує
сфера трансферту технологій. Даний запит виникає через зростання ролі та
значення інновацій в процесі розвитку сучасної держави. Появу нових
світових тенденцій в цій сфері актуалізує потребу в перегляді наявних
стратегічних цілей, завдань та принципів інноваційної політики України.
Додаткового врегулювання потребують і критерії визначення рівня
інноваційності проектів, питання бюджетного фінансування інноваційних і
науково-технічних

програм

та

проектів,

процедура

проведення

їх

конкурсного відбору та експертизи. Відсутність зазначених механізмів
призводить до виникнення колізій.

124

Подібний стан законодавства в цій сфері і відсутність сильного
зацікавлення в розвитку інновацій можна пояснити, характерним для країн з
перехідною економікою, ставленням до інновацій як до чогось аморфного,
незрозумілого та безперспективного [203, с. 174-190].
Проте,

як

вже

зазначалось

раніше,

для

дійсно

ефективного

інноваційного розвитку України, слід, в першу чергу, зосередитись на
вдосконаленні законодавчої бази, яка регулює питання розробки та
впровадження інновацій. Так, у Законі України «Про загальнодержавну
комплексну програму розвитку високих наукомістких технологій» [170]
фактично було закріплено концепцію наздоганяльного розвитку та зроблено
акцент на існуючу технологічну багатоукладність, що в умовах переходу до
інноваційного розвитку є вкрай нелогічним.
Вище в роботі вже зазначалось, що наявна в Україні законодавча база
не є ідеальною та має ряд суттєвих прогалин. Свій вплив на виникнення
подібної ситуації справляють і постійні трансформаційні процеси, які
переживає наша країна. Зміни, які відбуваються в різних сферах суспільного
життя створюють нові умови реальності та нові виклики, що призводить до
швидкої втрати актуальності існуючих правових норм. Нові умови, які
виникають внаслідок трансформацій потребують додаткового врегулювання.
Однією з причин подібного передчасного «застарівання» новоприйнятих
законів і низької ефективності законодавчої бази в сфері інновацій є те, що у
нас фактично відсутня комплексна та детальна стратегія державної
інноваційної політики. Для того, щоб прийняті закони відповідали викликам
сучасності, при їх прийнятті слід опиратись не лише на наявні сьогодні
обставити, але і на прогнози подальшого розвитку ситуації у регульованій
сфері. Саме тому, наукове оновлення Стратегії інноваційного розвитку
України [210], з врахуванням релевантного досвіду інших країн та можливих
варіантів співпраці, сьогодні все ще залишається надзвичайно актуальною та
затребуваною для України темою. В цілому, основою для подальшого
економічного країни мають стати новітні досягнення науки та техніки, а
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законодавство повинно виступити в якості ефективного інструменту його
забезпечення.
Для визначення та виключення існуючих на сьогодні в нашій
законодавчій базі протиріч, необхідним кроком виступає проведення
ґрунтовного аналізу наявної теоретико-методичної та методологічної баз,
дослідження відповідного іноземного досвіду та визначення національної
специфіки для подальшого формування науково обґрунтованої стратегії
переходу України на «інноваційні рейки».
Ще однією перешкодою на шляху до інноваційного розвитку, ще більш
об’єктивною, виступає недовиробництво реального ВВП країни. Скорочення
темпів нагромадження основного капіталу призводить до зниження
ефективності виробництва [68, c. 93-111]. Відкритим для України все ще
залишається

і

питання

завершення

трансформаційних

процесів

в

національній соціально-економічній і політичній системах та формування
чіткої стратегії подальшого впровадження цілого ряду реформ.
Важливим, в даному контексті, є фінансове регулювання інноваційної
діяльності. Фінансове регулювання інноваційної діяльності – це форма
впливу держави на економічних суб'єктів з метою активізації інноваційної
діяльності,

підвищення

їх

зацікавленості

до

участі

у

фінансовому

забезпеченні інноваційних проектів та використання інновацій як чинника
конкурентної переваги або засобу запобігання чи мінімізації наслідків
деструктивних явищ, що існують в економічній системі країни [183, с. 63].
За весь час перебігу в Україні трансформаційних процесів та переходу
національної економіки на ринкові засади, ми можемо говорити про
відсутність належної уваги до інновацій та інноваційної діяльності з боку
влади та підприємств, що призвело до формування доволі складної ситуації в
цій сфері. Основною причиною подібної тенденції можна назвати недостатнє
фінансування інновацій та відсутність у держави достатнього обсягу ресурсів
для забезпечення успішної реалізації інноваційних проектів. Все вищезгадане
негативно позначається на загальному рівні конкурентоспроможності країни,
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що набуває особливого значення в умовах активізації глобалізаційних
процесів. Це, в свою чергу, формує запит на створення відповідної сисеми
фінансового регулювання інноваційної діяльності.
В цьому контексті, значної ролі для реалізації інноваційної діяльності
виступає питання правового врегулювання інтелектуальної власності, адже
саме вона постає ключовим об’єктом відносин під час реалізації фінансового
регулювання інноваційної діяльності. Конкретно, це стосується процесів
набуття відповідними суб’єктами відносин прав на інтелектуальну власність,
подальше розпорядження цими правами та їх захист. Все це, в свою чергу,
безпосередньо впливає на ВВП та рух фінансових ресурсів в країні.
Саме тому об’єктивною необхідністю сьогодні виступає розробка
ефективного механізму фінансового регулювання інноваційної діяльності. Це
має бути цілісний механізм, побудований на основі монетарних, бюджетноподаткових та інших важелів, що наявні у вітчизняній практиці та можуть
бути запозичені з досвіду інших країн[183, с. 64]. Проте, для їх використання,
спершу, необхідно забезпечити дотримання наступних принципів. Серед
таких Б. Пшик виокремлює:
-

достатності - регулювання державою інноваційної діяльності

тільки в межах своєї компетенції;
-

адекватності - відповідність важелів регулювання реальному

станові інноваційної діяльності на відповідний момент часу, неприпустимість
механічного копіювання важелів фінансового регулювання у державах з
розвиненою ринковою економікою;
-

чіткості - повне розуміння державою і економічними суб'єктами

інноваційних цілей і напрямів використання фінансових важелів;
-

еластичності - зміна методів фінансового регулювання залежно

від конкретної ситуації;
-

послідовності - суворе дотримання обраних важелів протягом

певного проміжку часу;
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-

відкритості - поінформованість юридичних та фізичних осіб

щодо намірів державних органів влади;
-

справедливості - рівність усіх суб'єктів інноваційної діяльності

перед державними інститутами, що здійснюють фінансове регулювання;
-

раціонального поєднання важелів фінансового регулювання -

застосування найбільш оптимальних важелів, які спричиняють позитивний
вплив на розвиток інноваційної діяльності;
-

прогнозованості - врахування можливих наслідків фінансового

регулювання як для окремих суб'єктів інноваційної діяльності, так і держави
загалом;
-

ефективності

- досягнення за допомогою застосовуваних

фінансових важелів визначених цілей [183, с. 64].
Також, до того, як почати оцінку ефективності важелів, які планується
застосувати, слід визначити основні завдання в заданій сфері, щоб мати
змогу успішно сформувати систему фінансового регулювання інноваційних
процесів.
Варто зауважити, що в Україні фінансове регулювання інноваційної
діяльності мусить мати комплексний характер для забезпечення відповідного
рівня ефективності інновацій. Для цього воно має здійснюватися у комплексі
з іншими заходами державної підтримки. Серед таких заходів: забезпечення
розвитку інноваційних структур, трансферт технологій між державою та
приватним сектором, інформаційне забезпечення учасників інноваційної
діяльності, захист інтелектуальної власності, тощо.
Як бачимо з зазначених вище складових інноваційного ланцюга, значну
роль у впровадженні інновацій грає освіта. Участь освіти у інноваційній
діяльності може бути як безпосередньою, через участь вищих навчальних
закладів в розробці інновацій, так і полягати в просвітницькому аспекті,
сприяючи становленню інноваційної культури та кадровому забезпеченню
інноваційних підприємств.
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Дослідження подібних заходів державного впливу на сьогодні є вкрай
актуальним. Разом з цим, як показує світовий досвід, особливої уваги
заслуговує регіональний інноваційний розвиток в контексті розробки та
реалізації державної інноваційної політики. Найшвидше розвиваються ті
регіони, де сформовано інноваційну інфраструктуру

(освітні та наукові

установи, дослідницькі центри, підприємства, фінансові установи, органи
державного управління). Подібна інфраструктура розробляється виходячи з
територіальної

концентрації

мереж

постачальників,

виробників

та

споживачів. Таким чином, утворюється інноваційний ланцюг: освіта, наукові
дослідження, виробництво, ринок. [184, c.23]. Розробка та формування
подібної

системи інфраструктури дозволяє мінімізувати

витрати на

впровадження інновацій та підвищує конкурентоздатність регіону на ринку.
Сама ж реалізація інноваційної діяльності може мати декілька
організаційних форм. В Україні представлені:
-

університетські науково-дослідні центри – де відбувається

ефективне об'єднання фінансових ресурсів, кваліфікованих наукових кадрів,
матеріально-технічної бази;
-

технопарки

–

акціонерні

товариства,

які

займаються

патентуванням,рекламою, маркетингом, консалтингом, лізингом, орендою в
сфері науково-технічної діяльності;
-

технополіси – якісно нова територіальна форма інтеграції науки і

виробництва, що забезпечує високі темпи науково-технічного розвитку за
рахунок можливостей регіону;
-

бізнес-інкубатори – дрібні наукомісткі фірми, на яких створені

сприятливі умови для вироблення сучасних наукових продуктів, навчання
кадрів, стимулювання власного бізнесу;
-

венчурні підприємства – малі підприємства, які забезпечують

зв'язок між фундаментальними дослідженнями і масовим виробництвом,
спеціалізуються на розробці нових наукових ідей та їх втіленні у
виробництво [233].
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Однією з найбільш нагальних проблем можна вважати скорочення для
наукових та науково-технічних програм обсягів державного фінансування чи
відмова в ньому. Інноваційна та науково-технічна діяльність в Україні
практично ніколи не фінансувалась в достатньому обсязі. В результаті ми
отримуємо закриття конкурсів на виконання існуючих державних наукових
та науково-технічних програм, припинення розробки нових, унеможливлення
адекватної реалізації нормативно-правових актів, що регулюють цю сферу та
втрату стимулу для подальшого наукового розвитку.
Відповідно, це призвело до того, що більшість інноваційних процесів в
Україні наразі знаходяться лише на початковому стані свого розвитку. Цьому
існує ряд причин:
-

слабка розвиненість у державі конкурентних ринків;

-

економічна значущість природних монополій;

-

нерозвинена та неефективна інституціональна структура;

-

консервативна структура промисловості з перевагою добувних

галузей над обробними галузями. [219].
Для вирішення зазначених проблем, слід дотриматись наступних
рекомендацій:
-

забезпечити приведення у відповідність існуючої нормативно-

правової бази прийнятій Кабінетом Міністрів України у 2019 році «Стратегії
розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року»;
-

чітке визначення та розподіл між органами виконавчої влади

відповідних компетенцій для забезпечення ефективного виконання прийнятої
стратегії;
-

забезпечення

системного

фінансування

наукової,

науково-

технічної, інноваційної діяльності та інноваційної інфраструктури;
-

вдосконалення процедури розгляду та відбору проектів, що

отримуватимуть державне фінансування;
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-

створення взаємозв’язку інноваційної політики та економічної

стратегії розвитку України для ефективного вирішення відповідних
економічних проблем та завдань;
-

вивчення та впровадження релевантного зарубіжного досвіду в

сфері інновацій.
Розглянувши теоретичні підходи до вибору та побудови державної
стратегії інноваційного розвитку, можемо перейти безпосередньо до питання
вибору актуальних для України напрямків стимулювання інноваційної
діяльності, які і мають лягти в основу подальшої розробки стратегії
становлення

державної

та

регіональної

інноваційної політики. Слід

пам`ятати, що подібне дослідження та виокремлення найбільш оптимальних
для нашої країни моделей його подальшої імплементації має бути здійснено з
урахуванням особливостей політико-правового та соціально-економічного
розвитку України. Так, наприклад, Козловський в своїх роботах наголошує
на необхідності врахування ряду наступних факторів:
-

відмінностей попереднього історичного, соціально-економічного

розвитку країни чи групи країн певного регіону;
-

сформованої системи державності та її атрибути;

-

соціокультурного рівня і специфіки розвитку країни;

-

національно-етнічних особливостей;

-

відмінностей в рівні та якості розвитку економічних суб’єктів;

-

відмінностей в рівні та якості виробничих ресурсів [111, с. 6].

Сьогодні, попри всі попередньо вказані в роботі недоліки, ми можемо
говорити про наявність ряду позитивних рис інноваційної сфери України.
Так, на державному рівні було прийнято ряд програмних і концептуальних
документів, що направлені на підтримку освіти та прикладної науки,
підвищення технологічного та кадрового потенціалу. Активного розвитку, як
вже зазначалось, здобула українська система технопарків, які сьогодні є
рушійною основою інноваційного потенціалу України. Вдосконалюються
сьогодні, також, інноваційна інфраструктура, система конкурсного відбору
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інноваційних проектів, їх фінансування, сертифікації і просування отриманих
розробок, а також система кадрового забезпечення.
На даному етапі необхідно визначити пріоритети державної підтримки
інноваційного розвитку, до яких мають увійти:
-

підтримка

інноваційної

інфраструктури

(в

першу

чергу

технопарків);
-

стимулювання

залучення

іноземних

інвестицій

та

коштів

вітчизняних інвестицій на довгостроковій основі в інноваційний розвиток
регіонів;
-

сприяння створенню організаційних форм, які реалізуються на

територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності.
В умовах активних євроінтеграційних процесів, які відбуваються
сьогодні в Україні, особливо актуальними, в цьому контексті, виступають
визначені Європейським Союзом пріоритети інноваційної політики. А саме:
-

покращення

інноваційного

середовища

шляхом

посилення

інноваційних складових усіх напрямів інноваційних політик та їх інтеграції;
-

стимулювання ринкового попиту на інновації і використання

концепції «лідируючих» ринків, яка передбачає підтримку ринків, найбільш
сприйнятливих до нововведень;
-

подолання

бюрократичного

консерватизму

державної

адміністрації та стимулювання інновацій у держсекторі;
-

посилення регіональної інноваційної політики [249, c. 905-907].

Врахування даних пріоритетів при формуванні державної інноваційної
політики України та розробці системи її стимулювання важливі не лише з
точки зору ефективності впровадження інновацій, але і в перспективі
подальшого членства в ЄС. Ще одним пріоритетом для сучасної інноваційної
політики України має стати використання переваг та врахування впливу
процесів інтеграції та глобалізації (як до європейської, так і до світової
спільноти загалом). Дослідник О. Гусєв в своїх роботах виокремлює цілу
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низку подібних позитивних елементів. Серед них особливо важливими та
актуальними, в контексті даного дослідження, є:
-

запровадження

трансферу

передових

технологій

для

інноваційного оновлення національних виробництв;
-

розширення для вітчизняної продукції сегментів зовнішнього

ринку;
-

інтеграція

у

світовий

інформаційний

простір

на

основі

використання глобальної мережі та Інтернет-технологій;
-

створення

системи

управління

якістю

та

сертифікації

інноваційної продукції (що відповідатиме міжнародними стандартам);
-

забезпечення участі України у міжнародних організаціях,

конференціях, форумах, виставках, проектах

та установах у

сфері

інноваційної діяльності;
-

налагодження міжнародних зв’язків з різного роду інноваційними

інституціями з метою обміну досвідом в сфері інноваційної діяльності;
-

організація та координація спільних міжнародних досліджень та

організаційних заходів у сфері інноваційної діяльності;
-

створення ефективної системи захисту прав на інтелектуальну

власність для всіх суб’єктів інноваційної діяльності;
-

вдосконалення існуючого українського законодавства в процесі

його приведення у відповідність до законодавчих нормами спільноти в які
відбувається інтеграція [50, с. 361-362].
Задля ефективного використання всіх зазначених вище факторів,
необхідно вибудувати взаємовигідну систему міжнародного співробітництва
в

інноваційній

сфері

(на

міждержавному,

громадському

та

підприємницькому рівнях), яка дозволить ефективно використовувати
згадані переваги глобалізації та євроінтеграції. Для України ж сьогодні
доцільним є забезпечення інноваційного розвитку у спільному з країнами ЄС
напрямку, при цьому потрібно враховувати важливі аспекти інноваційної
політики Європейського Союзу.
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Ключовими напрямами підтримки інноваційних підприємств для
державної інноваційної політики країн Європейського Союзу є: усунення
бюрократичних перепон для започаткування бізнесу; надання прямої
фінансової підтримки; полегшення доступу до джерел фінансування;
зменшення податкового тягаря; підготовка кваліфікованих кадрів для потреб
бізнесу [129].
Для того, щоб стимулювання інноваційної діяльності в державі могло
бути успішним, перш за все, необхідно виявити та систематизувати існуючі
та потенційні проблеми в цій сфері для їх врахування при розробці
комплексної стратегії реалізації державної інноваційної політики. Звісно,
дане питання потребує окремого дослідження та постійного моніторингу.
Проте, в науковій практиці вже було окреслено ключові проблеми в даній
сфері. Так, дослідниця О. Єрмакова до таких проблем відносить:
-

слабкість взаємодії між бізнесом, владою та наукою;

-

надмірна централізація та слабкість (або відсутність) регіональної

інноваційної політики;
-

погіршення кількісних показників інноваційної діяльності;

-

регіональні диспропорції інноваційного розвитку;

-

несистемність інноваційної політики для суміжних сфер (освіті,

промисловості, інвестиціях тощо) [83, c. 110–118].
Всі ці проблеми мають бути враховані при подальшій розробці та
вдосконаленні оновленої концепції розвитку національної інноваційної
системи. Відповідно до Концепції розвитку національної інноваційної
системи, остання визначається як «сукупність законодавчих, структурних та
функціональних компонентів (інституцій), які задіяні у процесі створення та
застосування наукових знань та технологій і визначають правові, економічні,
організаційні та соціальні умови для забезпечення інноваційного процесу»
[179]. Дослідження даного документу теж є важливим фактором для
вивчення сучасних особливостей інноваційної системи України та розробки
рекомендацій стосовно пріоритетних напрямків стимулювання розвитку
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інновацій. Саме в Концепції визначено напрями державної підтримки
інноваційної діяльності, які закріплюються як пріоритетні за сферами:
наукового розвитку, технологічного розвитку та виробництва.
З часу ухвалення Концепції у 2009 році, її ключові положення так і не
було відповідним чином реалізовано: встановлений обсяг фінансування не
надавався, а спеціально створені державні установи так і не змогли
реалізувати ефективну підтримку інноваційної діяльності. Все це надає
«Концепції», як документу, суто декларативний характер. Проте, даний
документ об`єднав підсистеми національної інноваційної системи: державне
регулювання,
інфраструктуру,
систематизувати

освіту,

створення

виробництво
необхідні

[179].

(генерація)
Це,

інструменти

в

знань,
свою

інноваційну

чергу,

інноваційної

дозволяє

політики

за

підсистемами національної інноваційної системи України для їх подальшого
уточнення та використання в цій сфері. Серед основних:
1.

нормативно-правові інструменти;

2.

фінансові інструменти стимулювання інновацій;

3.

інструменти кадрового забезпечення;

4.

інфраструктурні інструменти (фінансові інститути, виробничо-

технологічні структури, інформаційні структури у сфері інновацій);
5.

інструменти соціальної взаємодії у сфері інновацій [95].

Окремого розгляду, в контексті подальшого розвитку та стимулювання
інноваційної діяльності потребує пункт 4. Сьогодні все більш активно
відчувається зростання глобальної конкуренції у світі. В умовах активізації
глобалізаційних та інтеграційних процесів Україні просто необхідно
звернути особливу увагу на існуючі на світових ринках тенденції та виробити
адекватну систему реакції на них. Тільки таким чином сучасна держава може
забезпечувати свій сталий розвиток, економічну безпеку та національні
інтереси. Саме тому, ґрунтовна та сучасна система фінансування інновацій та
створення сприятливого інвестиційного клімату мають стати першим кроком
на шляху до розвитку інновацій.
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Важливим моментом є забезпечення розвитку публічно-приватного
партнерства у сфері інновацій. Подібні партнерські відносини в цій сфері
приносять ряд переваг як державі (економія фінансових ресурсів, підвищення
ефективності розвитку інноваційної інфраструктури, збереження існуючих та
створення нових робочих місць, тощо), так і для приватних інвесторів
(оптимізація

розподілу

ризиків

інноваційного

проекту,

розширення

можливостей одержання пільгових кредитів під державні гарантії від
міжнародних і вітчизняних фінансових установ на довготривалий термін,
тощо) [70, 407-413]. Саме тому, уряду необхідно створити всі умови для того,
щоб забезпечити всі умови для розвитку сприятливого інституціонального
середовища і залучити приватних інвесторів до підтримки інноваційної
діяльності в країні.
Стимулювання розвитку венчурних фондів та інших типів фінансових
інститутів, як і вдосконалення інноваційної інфраструктури України загалом,
має стати першим кроком на шляху до становлення інноваційної моделі
розвитку країни. Перспективним, в цьому контексті, може бути акцент на
розвитку саме венчурних фондів для створення фінансової основи
подальшого розвитку інновацій в країні.
Закон України «Про інститути спільного інвестування» [173] визначає
венчурний фонд як «недиверсифікований інститут спільного інвестування
закритого типу, який здійснює виключно приватне розміщення цінних
паперів інституту спільного інвестування серед юридичних та фізичних осіб»
[173].
Варто зауважити, що повільне та неефективне впровадження реформ,
негативна

кредитна

активність

базового

сектору

та

невисока

платоспроможність реального сектору економіки сьогодні є одними з
найбільших ризиків для розвитку економічної системи України, до цього
переліку можна включити, також, скорочення доступу до зовнішніх позик на
міжнародному

кредитному

ринку,

недоотримання

фінансування

від

Міжнародного валютного фонду, низькі темпи відновлення світової
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економіки загалом, низька активність інвесторів, які тиснуть на країну ззовні
[75, с. 1]. Все вищезгадане створює необхідність пошуку способу вирішення
зазначених проблем.
Цікавим тут є приклад малого високотехнологічного бізнесу, який
звертається за фінансуванням до венчурних фондів, які здатні інвестувати в
інновації ще на етапі розробки ідеї. В контексті популяризації венчурного
фінансування інновацій, варто згадати, що в травні 2017 року уряд України
оголосив про її приєднання до Глобального реєстру бенефіціарних власників,
що означає передачу інформації про бенефіціарних власників до глобального
реєстру та робить нашу країну однією з перших в Європейському Союзі, в
реалізації даного кроку. Також, в цьому ж році було внесено чергові зміни до
законодавства України, що мали на меті спрощення залучення іноземного
інвестування [61, c. 125-126]
Звісно, відсутність розвитку завжди говорить про наявність певних
складнощів, які стають перепонами на його шляху. Відповідно, наразі ми
можемо говорити про існування ряду проблем, які не дають розвиватись
венчурним фондам в Україні. Так, наприклад, М. Диха в своїй роботі до
основних проблемних моментів відносить наступні:
-

слабкий розвиток інфраструктури, що забезпечує плідний

симбіоз венчурного капіталу з інноваційним бізнесом;
-

відсутність помітних вітчизняних джерел венчурного капіталу;

-

низька ліквідність ризикових капіталовкладень;

-

недостатні економічні стимули для залучення венчурного

капіталу до реалізації наукомістких проектів;
-

слабка інформаційна підтримка венчурного бізнесу;

-

нестача кваліфікованих менеджерів інноваційних проектів;

-

економічна і політична нестабільність і невизначеність в країні;

-

складні умови для «виходу» інвестицій;

-

слабкість інституту захисту інтелектуальної власності;
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-

інертність

держави

у

питаннях

підтримки

венчурного

підприємництва;
-

нерозвиненість ринку цінних паперів, відсутність сприятливого й

стабільного інвестиційного клімату в країні [66, c. 203-208].
Попри те, що ці проблеми було визначено в роботі, яка датується 2012
роком, нажаль, ми можемо говорити про відсутність позитивних зрушень в
цьому питанні. Всі ці проблеми все ще залишаються актуальними для
сучасної України. Хоча, можна відмітити, що з процесами інформатизації та
діджиталізації, які сьогодні почали активно розгортатись в нашій державі,
з’явились тенденції до значного покращення. Позитивними чинниками
можна вважати, також, інтеграцію з ЄС, яка дозволить вийти українським
інноваціям на європейський ринок та залучити до розвитку цієї сфери
іноземних інвесторів. Першими свідченнями позитивних змін можна вважати
сьогодні появу великої кількості стартапів та молодих компаній, які стають
«двигунами інновацій».
Проте, для подальшого розвитку венчурної індустрії в Україні, все ще
необхідно забезпечити ряд умов. По-перше, потрібне розширення опціоналу
інструментів, якими венчурні фонди можуть користуватись, та їх списку, для
створення додаткового страхування інвесторів від фінансових ризиків. На
сьогоднішній день в Україні доступне лише використання стандартних акцій.
По-друге, необхідним є розширення ринку акцій, відповідно, і розвиток
інвестиційної бази для розвитку конкуренції. По-третє, важливо надати
венчурним фондам розширений доступ до джерел фінансування, що означає
можливість отримання ними інституційних інвестицій від державних фондів
(інвестиційних та пенсійних). Прикладом подібного рішення може бути
США, де пенсійним фондам на законодавчому рівні дозволено інвестувати
частину активів у венчурні проекти. По-четверте, важливо законодавчо
врегулювати процес венчурного інвестування інноваційної діяльності і
внести відповідні зміни до законодавчої бази України. Також, необхідно
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більш чітко врегулювати процес надання податкових пільг на подібну
діяльність, щоб уникнути спекуляцій та шахрайства на цій основі.
Напрями адаптації міжнародного досвіду ефективізації

3.2.

державного управління інноваційним розвитком
Покращене вивчення іноземного досвіду, партнерські програми, які
дозволять

розвинути

кадровий

потенціал,

оптимізація

запозичених

технологій під українські реалії, розвиток інноваційної інфраструктури,
активна державна підтримка інновацій – комплекс таких заходів дозволить
забезпечити умови для поступового переходу від перенесення зарубіжного
досвіду до продукування власного інноваційного продукту.
Виходячи з зазначеної вище мети, ми можемо говорити про можливість
комбінування різних підходів до впровадження інновацій задля її досягнення.
Так, у відповідності до особливостей функціонування ланцюга «наукатехнологія-виробництво-суспільство»,

Україна

може

використовувати

декілька моделей для розвитку інноваційної сфери:
-

залучення транснаціональних корпорацій для розробки інновацій

на базі вітчизняних підприємств – подібна корпорація має необхідний ресурс
для розробки інновацій та подальшого ведення інноваційної діяльності, що
дає можливість створити основу для подальшого самостійного розвитку
кадрового та інноваційного потенціалу держави за рахунок створених на базі
ТНК інновацій;
-

модель Європейського Співтовариства – співпраця урядів,

компаній, підприємств країн-членів ЄС задля створення єдиного продукту за
рахунок об’єднання ресурсів та можливостей;
-

державний протекціонізм – підтримка

державою власних

інноваційних підприємств з метою їх подальшого виведення на міжнародну
арену, обмеження зарубіжного іноземного в ринок.
Звісно, моделей інноваційного розвитку існує значно більше, проте, в
рамках даного дослідження варто сконцентрувати увагу на тих, які може
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бути застосовано у відповідності до існуючих в Україні умов. Поетапне ж
втілення наведених нами моделей може дозволити здійснити вже згаданий
стратегічний перехід від «перенесення» до «нарощування» інновацій.
Проте, перш ніж переходити до питання сучасного стану та
пріоритетних напрямків стимулювання інноваційної діяльності в Україні,
слід здійснити ретроспективний аналіз становлення вітчизняних економічної
та інноваційної сфер, щоб краще розуміти умови їх розвитку, особливості
функціонування та простіше визначати потенційно актуальний закордонний
досвід.
Початком активних трансформаційних процесів в Україні ми можемо
вважати набуття нашою державою незалежності. В цей період було
реалізовано перший етап переходу від адміністративно-командних до
ринкових засад розвитку економіки. Слід зауважити, що ми говоримо не про
повний демонтаж системи і заміну її іншою, навпаки, трансформація
економічної системи відбувається еволюційно і в різних країнах, за різних
умов, має різні наслідки. Зміна соціально-економічних форм протікає зі
зміною рівня суспільного розвитку. Загалом, для кращого розуміння сутності
даного

процесу,

можна

виокремити

декілька

історичних

прикладів

трансформаційних процесів в суспільстві:
(приклад

30 країн Організації економічного співробітництва та розвитку
успішного

переходу

від

індустріального

суспільства

до

постіндустріального, з подальшим розвитком останнього);
затяжного

Більше 120 країн Латинської Америки, Азії та Африки (приклад
переходу

за

моделлю

«наздоганяльної

модернізації»

до

індустріального суспільства);
-

Світова

система

господарства

(приклад

становлення

і

функціонування глобальної економіки);
-

Постсоціалістичні країни Центральної та Східної Європи,

пострадянські республіки, в тому числі і Україна (приклад переходу від
економіки планового типу до ринкової моделі економіки);
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-

Китай та В’єтнам (приклад активного становлення соціалістичної

ринкової економіки) [130, с. 86]
Окремо, в цьому контексті, слід розглядати приклад країн, які
відмовились в свій час від планової економіки та перейшли до активного
впровадження інституційних перетворень задля переходу до ринкової
економіки. Загалом можна виокремити три групи країн, відповідно до
особливостей шляхів подібної трансформації:
1) радикальний шлях – передбачає прискорені перетворення в усіх
сферах суспільного життя (сюди можна віднести країни з перехідною
економікою кінця 80-х років ХХ ст.);
2) еволюційний шлях – передбачає виникнення нових ринкових
компонентів на базі попередньо існуючої командно-адміністративної
економіки (прикладами є Китай, Угорщина, В’єтнам);
3) проміжний шлях – передбачає перехід до ринкової економіки, який
відбувається швидше ніж при еволюційному шляху, але повільніше ніж за
радикального (прикладами є розвиток України, Болгарії, Румунії) [27].
У європейському досвіді побудови ринкових фінансових інститутів
(венчурні фонди, інноваційні фонди, інноваційні банки, тощо), останнім
відведено значну роль у забезпеченні позабюджетного фінансування
інновацій. В ЄС та США рівень інвестицій в інновації є стабільно високим.
Що ж стосується України, то подібні інститути є малорозвиненими, відсутня
ефективна фондова біржа, на початковому етапі знаходиться формування
ринку венчурного капіталу – це все не дозволяє забезпечити активний ріст
інноваційної діяльності. Звісно, сьогодні існують поодинокі інноваційні та
венчурні фонди, які працюють в нашій державі, проте, їх діяльність не
дозволяє вибудувати повноцінну інноваційну систему, адже це потребує
більшої концентрації ресурсу ніж вони здатні надати [88, c. 19–29.].
Враховуючи все вищесказане, можемо зробити висновок, що орієнтація
на євроінтеграцію відкриває для України багато нових перспектив, в тому
числі і в інноваційному секторі. Однак, актуальною для нашої держави може
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бути не лише стратегія розвитку ЄС, але і досвід окремих його країн-членів в
розвитку інноваційної діяльності. Адже в свій час ці країни мали різні вихідні
умови, впроваджували відмінні програми, використовували різноманітні
інструменти, тому їх досвід у впровадженні інноваційної політики є різним,
але однаково безцінним для України, яка знаходиться лише на початку свого
шляху до її становлення як інноваційної держави.
Інтерес представляють також, моделі інноваційного розвитку інших
країн, зокрема тих, у яких в економічній системі значну роль відіграє
сільське господарство. Серед таких країн можна виокремити: Туреччину,
Тайланд, Чилі, Португалію та Йорданію. Це країни, які не зважаючи на брак
наукового потенціалу, змогли розвивати провідні сфери економіки не через
продукування власних інновацій, а через їх запозичення, імплементацію та
подальше поширення [247]. Тому їх досвід є релевантним на сьогоднішньому
етапі інноваційного розвитку України.
Перш за все, в процесі налагодження міжнародного співробітництва
пріоритетним має стане питання якнайшвидшого досягнення українською
державною інноваційною політикою світових стандартів, що в цій сфері
притаманні розвинутим країнам. Серед них:
-

раціональне використання природних ресурсів;

-

раціональне використання енергії;

-

правовий захист інтелектуальної власності;

-

технологічні стандарти;

-

стандарти сертифікації продукції;

-

міжнародні стандарти якості [50, с. 362].

Проте, для цього в Україні має бути впроваджено державну
інноваційну політику, яка буде відповідати об’єктивним процесам, що
відбуваються в міжнародному вимірі. Вона має стати пріоритетним
напрямком і для внутрішньої, і для зовнішньої політики України, а для її
розробки слід враховувати процеси внутрішньодержавного та міжнародного
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середовища.

Серед

основних

факторів

слід

відмітити

посилення

інтернаціоналізації наукових, технологічних, фінансово-економічних та
господарських сфер людської діяльності. Розширення та укріплення зв`язків
між країнами сьогодні є основним вектором світового розвитку, що посилює
взаємовплив та взаємозалежність національних та регіональних економічних
систем.
Що стосується орієнтації, в питанні розвитку інновацій, на зарубіжний
досвід, то, наприклад, І. Одотюк, О. Фащевська та С. Щегель пропонують
наступні варіанти його імплементації:
1. Залучення сучасних технологій з-за кордону (Китай, Ізраїль, Індія,
Південна Корея, Індонезія);
2. Розвиток власної бази наукових досліджень на основі об’єднання
зусиль держави й бізнесу в фінансовій (створення різного роду фондів
спільного інвестування), науковій (створення наукових і технопарків) та
інших сферах (Велика Британія та Канада);
3. Розбудова всередині країни переважно інституційного середовища
(Велика Британія та Італія);
4. Створення привабливих умов для інноваційного бізнесу в регіоні
через формування системи фінансово-економічних і фіскальних преференцій
(Велика Британія та Канада) [152, c. 32-46].
Так, інформація сьогодні стала практично унікальним та безцінним
ресурсом. Інформація та засоби її передачі визначають динаміку ринку праці.
Для ілюстрації можна взяти за приклад Південну Корею і зростання її ВВП,
яке

забезпечив

перехід

на

експорт

високотехнологічної

продукції,

вироблення якої в повній мірі можна вважати наслідком активних
інноваційній та інвестиційної політик.
Сьогодні країни Азії (Південна Корея, Японія та Китай) за рівнем
інноваційності випередили у своєму інноваційному розвитку європейські. В
2019 році Південна Корея (56,55), Китай (54,82) та Японія (54,68) випередили
в глобальному інноваційному рейтингу Global Innovation Index Канаду
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(53,88), Норвегію (51,87) та Австрію (50,94). Україна в цьому рейтингу має
показник 37,40 [44].
З цього можна зробити висновок, що ефективна державна інноваційна
політика є набагато сильнішим стимулом для розвитку економіки країни ніж
велика сировинна база чи геополітична позиція.
Дійсно дієвим в українських реаліях, особливо в питанні розвитку
інновацій на регіональному рівні, виявився такий механізм реалізації
інноваційної моделі як система технологічних парків. Перші успішні
технологічні парки було створено з ініціативи Національної академії наук
України як база для подальшого розвитку наукових розробок українських
учених. Найвизначнішими прикладами серед них є технопарк на базі
Інституту електрозварювання ім. Є. Патон та Інституту монокристалів та
Інституту

фізики

напівпровідників

ім.

В.

Лашкарьова

[155].

В

загальноприйнятій класифікації вітчизняних індустріальних парків прийнято
виокремлювати три основні типи:
-

моноспеціалізовані

(за

розмірами

50–100

га,

галузева

спеціалізація – електронна, харчова та фармацевтична галузі, виробничі
сервіси та інші.);
-

фокусовані (за розмірами 100–200 га, галузева спеціалізація –

машинобудування,

виробництво

будматеріалів,

легка

промисловість,

металургія та інші);
-

багатопрофільні

(за

розмірами

понад

200

га,

галузева

спеціалізація – хімічна та металургійна промисловість, сектори важкої
промисловості тощо).
Інноваційно-технологічні центри та парки покликані виконувати
наступні завдання:
-

забезпечення нових робочих місць;

-

створення нових фірм;

-

забезпечення зв’язку між університетами та фірмами;

-

заохочення та стимуляція розвитку високих технологій.
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В Україні з кожним роком кількість технопарків збільшується.
Сьогодні цей напрям переживає стадію свого активного розвитку. В рамках
Національного проекту «Нова інфраструктура», було створено Реєстр
індустріальних (промислових) парків [102]. Відповідно до наведених в ньому
даних, орієнтація індустріальних парків в Україні, в основному, зосереджена
на залучення 3-4 видів економічної діяльності. Перевагою є наявність серед
залучених найбільш розвинених у регіоні [102]. Як бачимо, сьогодні
технопарки

в

Україні

розвиваються

достатньо

швидко,

створюючи

сприятливі умови для продукування інновацій.
Однак, у порівнянні з досвідом інших країн, таких як США, Японія,
Великобританія, в питанні створення технополісів та технопарків, вітчизняні
досягнення значно поступаються. Особливого значення набули технопарки
та бізнес-інкубатори в Західній Європі, що створює для їх розвитку
сприятливі умови, наприклад, через звільнення інноваційних підприємств від
податку на землю. Також, серед розвинених країн поширеною практикою є
капітальні інвестиції в створення та розбудову відповідної інфраструктури
таких зон. Якщо говорити про частку державних витрат на розвиток.
Одним з найбільш ефективних та успішних прикладів таких
технопарків є «Силіконова долина», що знаходиться в штаті Каліфорнія,
США. Вона складається з 30 міст, які утворено з близько 7 тисяч компаній
[207, с. 93-94]. Китай та Індія також визнають значення технопарків, не
перший рік вливаючи в них значні інвестиції, національні та зарубіжні.
Таким чином, якщо станом на 2007 рік, в Індії було представлено 13 діючих
технопарків, а також приблизно 1300 фірм, що займались розробкою
програмного забезпечення [246, c. 44-53], то станом на 2019 рік на території
країни

створено

59

технологічних

парків,

які

спеціалізуються

на

програмному забезпеченні і виробляють продукцію, що є одною з найбільш
популярних на світовому ринку [246, c. 44-53]. Таким чином, технопарки
стали основою розвитку інноваційного та фінансового потенціалу Індії,
міцно увійшли до її економічної системи, ставши невід’ємною її складовою.
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Що стосується України, то для розвитку її економіки необхідно
сьогодні, перш за все, зосередитись на активізації та популяризації інновацій.
Інноваційна діяльність має стати пріоритетом, отримати максимальну
підтримку та сприяння розвитку від держави, в першу чергу це стосується
створення інноваційних підприємств в пріоритетних напрямках.
Проведення подібної політики в перспективі призведе до:
1.

Більшої незалежності науки від держави за рахунок сприяння її

фінансуванню новоствореними технополісами та технологічними парками.
2.

Розвитку бізнесу на основі впровадження нових досягнень науки

та, як наслідок, підвищення рівня фінансових надходжень в економіку
України.
Таким чином створення нових інноваційних підприємств позитивно
впливає не лише на розвиток інновацій та інноваційної діяльності в країні,
але і на макроекономічні процеси всередині неї. Продуктивні сили
економічних систем розвинених країн світу, яким недостатньо місця в
національних рамках і виступають рушійною силою глобалізаційних та
інтеграційних процесів. Вони набувають свого якісного розвитку та
інтенсифікуються в інноваційному процесі як види людської діяльності.
В сучасних умовах продуктивні сили втягуються в процеси глобалізації
через трансфер технологій, виробничі кооперації та міграцію робочої сили.
Інтернаціоналізація дозволяє реалізувати окремі ланки інноваційного
процесу поза межами національної економіки. Це все надає продуктивним
силам поштовх для їх активного розвитку.
Міжнародні організації і встановлені ними стандарти та норми в
різноманітних сферах діяльності, наддержавні інституції та міжнародне
інституційне середовище сприяють розвитку глобалізації, фактори якої
впливають на розвиток економіки України. Серед таких факторів: трудові
ресурси, інформаційні ресурси, капітал, технології та об’єкти інтелектуальної
власності. Значення їх для національної економіки залежить від ступеня
відкритості та інвестиційної привабливості, потенційної спроможності
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національної економічної системи до інноваційних перетворень та інтеграції
у

систему

глобальних

економічних

зв’язків,

розвиненості

науково-

технологічного комплексу та освітнього потенціалу, конкурентоздатності
економіки та ряду інших чинників. Відповідно, те наскільки економіка країни
інтегрована у глобальну економіку визначається через:
-

обсяг та структура інвестицій, що спрямовуються до країни та з

-

співвідношення ВВП та зовнішньоторгового обороту, а також

неї;
його структура;
-

потік ліцензійних платежів, пов’язаних з трансфером технологій,

до країни та з неї [209].
Саме ці показники визначають передумови участі України, а точніше, її
економічної системи, у глобалізаційних процесах та те, які наслідки ці
процеси матимуть для економіки держави. Раціональне використання
зазначених факторів глобалізації та інтеграції може прискорити реалізацію
державної інноваційної політики та процес реструктуризації економіки в
контексті інтеграції України у міжнародний науково-технологічний простір.
В євроінтеграційному аспекті такі можливості надають раніше укладені
угоди: Угода про створення спільного науково-технологічного простору
держав-учасниць та Угода з Європейським Співтовариством про наукове і
технологічне

співробітництво.

Це

свідчить

про

можливість

виходу

інноваційної політики держави на новий рівень.
Сучасний стан розвитку інноваційної сфери в Україні можна оцінити
відповідно до показників відповідних рейтингів. Серед найбільш значимих:
Глобальний індекс інновацій (Global Innovation Index) [44], Індекс
інноваційного розвитку агентства Bloomberg (Bloomberg Innovation Index)
[93], Глобальний індекс конкурентоспроможності (Global Competitiveness
Index) [45].
В рейтингу Глобального індексу інновацій, в 2019 році Україна посіла
47 місце (порівняно з 43-м у 2018 році) з 129 досліджуваних країн. Сумарно,
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за всіма показниками, Україна отримала індекс 37,4 зі 100 можливих. В
даному рейтингу для оцінки використовується 80 параметрів, що націлені на
репрезентацію повної картини інноваційного розвитку в державі, включно з
аналізом політичної ситуації. Відповідно до основних показників, Україна
має наступні результати: політична та операційна стабільність - 125 місце (з
129-ти), ефективність уряду - 95, верховенство права - 107, легкість початку
бізнесу - 48, легкість вирішення проблеми неплатоспроможності - 115, освіта
- 43, вища освіта - 37, інформаційні та комунікаційні технології - 81, урядові
онлайн-послуги - 92, загальна інфраструктура - 95, екологічна стійкість - 120,
кредитування - 91, легкість отримання кредитів - 29, кредитування
приватного сектора - 86, інвестиції - 115, кваліфіковані працівники - 45,
створення знань (патенти, винаходи) - 17 (в цьому розділі за показником
корисні моделі за походженням - 1 місце), вплив на знання - 47, поширення
знань - 47, нематеріальні активи - 17, креативні товари і сервіси - 91,
креативність в онлайн – 43 [44].
Міжнародне агентство Bloomberg Rankings надає в своєму рейтингу
наступні дані: у 2018 Україна зайняла 46 місце, а в 2019 спустилась на 7
позицій, зайнявши, відповідно, 53 місце [93]. Однією з можливих причин
подібного падіння став процес впровадження санкцій проти Російської
Федерації. Втрата співпраці з країною, яка тривалий час була основним
технологічним партнером України, не могло не мати негативних наслідків.
У рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності, на 2019 рік
Україна посіла 85 сходинку, втративши дві позиції у порівнянні з 2018
роком. Основне падіння показників було зафіксовано у сфері фінансових
систем, зниження на 19 позицій — до 136-го місця, й у сфері охорони
здоров'я — на 9 позицій — до 101-го місця. Погіршилися показники і у
макроекономічної стабільності — з 131-го на 133-тє місце та інноваційних
можливостей — з 58-го на 60-те місце [45].
Відповідно до зазначеного вище, ми можемо говорити про помітне
зниження ефективності інноваційної політики України за 2019 рік.
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Причиною цього є наявність ряду проблемних моментів, серед яких особливо
заслуговують уваги:
-

неналежне забезпечення виконання положень законодавства;

-

несистемність законодавства (закони, які стосуються однієї

проблеми приймаються в різний час, їх виконання не узгоджуються через що
вони втрачають ефективність);
-

відсутність

ефективних

довгострокових

програм

комунікації

та

діяльності

розвитку

національної економіки;
-

відсутність

координації

органів

виконавчої влади з приводу інноваційного розвитку країни;
-

відсутність комплексного застосування механізмів державного

впливу (які направлені на досягнення тих чи інших пріоритетів);
-

призупинення та відміна механізмів підтримки науково-технічної

діяльності. [42, c. 238]
Одним з можливих шляхів розв’язання наявних проблем може стати
міждержавна кооперація інноваційної діяльності та розширення міжнароднотехнічного обміну, що матиме позитивний вплив на національний
інноваційний потенціал України через об’єднання наукових, трудових та
фінансових ресурсів країн. Як наслідок, ми отримуємо:
-

чудову базу для формування та розвитку організаційно-правової

системи міждержавного і наддержавного регулювання науково-технічних
зв’язків;
та

нові можливості для широкого узгодження інноваційної стратегії

науково-технічної

політики

держав

через

створення

спільних

організаційних структур;
-

міжнародну інтеграцію у сфері інноваційної діяльності [245].

Що

стосується

пошуку

потенційних

країн-партнерів,

то

тут

найбільшою перспективою для України, після ратифікації угоди про
інтеграцію з Європейським Союзом, виступають саме країни-члени ЄС.
Проте, нажаль, темпи змін та швидкість наближення нашої держави до
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статусу повноправного члена Європейського Союзу наразі є недостатніми,
при нагальності змін в усіх сферах економіки та підвищення рівня
інноваційної активності. Все вищезгадане говорить про необхідність
розвитку

державної

інноваційної

політики

України,

що

зумовлено

актуальністю цієї сфери державного управління для країн, що все ще
переживають трансформаційний період.
Успішне впровадження інноваційних проектів в господарську систему
України дозволить запустити процес поступового переходу країни до
стратегії стійкого або збалансованого інноваційного розвитку.
3.3.

Основні потенційні напрями стимулювання інноваційної

діяльності на регіональному рівні в контексті децентралізації влади
Загалом, сьогодні для України одним з пріоритетів має стати створення
необхідних умов для заохочення та стимулювання інвестиційної діяльності,
розбудова високорозвиненої інвестиційної інфраструктури та вироблення
системи мотивацій для підтримки високої зацікавленості національних та
закордонних інвесторів. Одним з найбільш важливих кроків в цьому
напрямку має стати створення умов для розвитку та подальша підтримка
культури венчурного бізнесу.
Подібні заходи дозволять створити умови для активізації інноваційної
діяльності в країні, за рахунок зміцнення її фінансової основи внаслідок
вдосконалення умов функціонування ринкових фінансових інститутів. Для
цього в Україні наявні всі необхідні умови, особливо це стосується
венчурного фінансування, адже наразі ми можемо говорити про велику
кількість потенційно вигідних для венчурного інвестування проектів на базі
галузей з невичерпним потенціалом зростання. Венчурні ж інвестиції
дозволять об’єднати в один потік ряд активів інвесторів для забезпечення
розвитку інноваційних компаній та проектів через їх фінансову підтримку.
Продовжуючи

тему

необхідності

вдосконалення

інноваційної

інфраструктури, слід зауважити, що подальшого розвитку, також, потребує
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система технологічних та наукових парків. Хоч, як зазначалось раніше в
роботі, їх кількість в Україні наразі збільшилась, а діяльності приділяється
особлива увага, проте, для активізації інноваційного розвитку країни цього
все ще недостатньо. Технологічні парки та бізнес-інкубатори, наукові парки,
стартап-компанії, кластери, тощо – все це вже звичні для європейських країн
організаційні форми, які забезпечують функціонування та розвиток
інноваційної сфери. І, хоч Україна і почала втілювати в життя цю частину
іноземного досвіду, проте, для ефективного становлення, розвитку та
функціонування зазначених структур все ще існує ряд перепон, які необхідно
усунути.
Серед основних: слабка матеріальна та фінансова база, відсутність
визначених інструментів та методик функціонування, брак знань та досвіду в
цій сфері. Ще одним недоліком, який на сьогодні є одним з найбільш
значимих, адже стосується не лише питання розвитку інноваційної
інфраструктури, але і всієї державної інноваційної політики – слабка
розвиненість в регіонах. Нажаль, значення регіональної інноваційної
політики, розробки регіональних стратегій інноваційного розвитку та
підтримка регіональних ініціатив в цій сфері часто ігнорується через
надмірну централізацію та недостатній цифровий розвиток регіонів країни.
Вирішення даної проблеми, а також розширення можливостей
імплементації зарубіжного досвіду в сфері інновацій для України робить
можливим існуюча на сьогодні тенденція активного впровадження політики
діджиталізації.
Для

того,

щоб

дослідити

значення

діджиталізації

в

процесі

впровадження державної інноваційної політики та розвитку інноваційної
діяльності в регіонах, перш за все, нам треба визначити, що ми розуміємо під
поняттям «діджиталізація». Терміном «діджиталізація» сьогодні, зазвичай,
заміняють поняття «цифрова трансформація». В свою чергу, цифрова
трансформація – це процес трансформації певної сфери, яка відбувається
через переосмислення різного роду стратегій, моделей, операцій, продуктів,
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цілей тощо, на основі включення в систему новітніх цифрових технологій
[255]. Діджитал-трансформація створює всі передумови для глобалізації
ринку та свідомого виходу за рамки, які ставить економічна система
держави. Утворюється всезагальна конкуренція на світовому ринку, що за
основу має позитивну конкуренцію на різних рівнях: країн, ринків,
виробництв і так далі.
Звісно, процес діджиталізації також має відбуватись за певними
принципами для забезпечення позитивних наслідків. Серед основних
принципів:
-

забезпечення рівної можливості для кожного громадянина

отримувати доступ до продуктів інформаційно-комунікаційних технологій
(знання, послуги, інформація);
-

орієнтація на міжнародне та регіональне співробітництво з

акцентом на інтеграцію з Європейським Союзом.
Головною метою реалізації програми діджиталізації є розширення
можливостей для людей, що проживають в маленьких містах та сільській
місцевості, скорочення «цифрового розриву» через розвиток відповідної
інфраструктури та забезпечення доступу всіх громадян до цифрових ресурсів
держави на однакових умовах та незалежно від місця проживання, що і
задекларовано прийнятій «Концепції розвитку цифрової економіки та
суспільства України» [115].
Однією з центральних цілей даної реформи, відповідно до Стратегії
сталого розвитку «Україна-2020», є необхідність державного забезпечення
доступу громадян до інформації та оновлення структури публічної
адміністрації з врахуванням новітніх технологій електронного урядування,
що буде в змозі ефективно реагувати на виклики сучасності та спрямованою
на сталий суспільний розвиток [210]. Також, діджиталізація приносить ідеї
новітніх засобів масової інформації, створення цифрового продукту та
послуг, що актуалізувались на хвилі еволюції технологій, гаджетів та
соціальних платформ в усьому світі призводять до змін в сфері політики,
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економіки та інновацій. Це стимулює розвиток політичної та економічної
систем країни.
Наслідком діджиталізації виступає інноваційний розвиток всіх секторів
економіки та суспільства через створення їх нової мережі та отримання
можливості для збору, аналізу інформації та конвертації її в конкретні дії.
Але, для ефективного використання всіх можливостей, які відкриває
діджиталізація, необхідно спершу вирішити всі задачі, які постають в процесі
її впровадження [244].
Сьогодні ми вже можемо говорити про певні успіхи діджиталізації в
Україні. Одним з прикладів її успішної реалізації стала розробка та втілення
двох

ProZorro

(система

електронних

державних

закупівель)

і

ProZorro.Продажі (система електронних аукціонів). Також, для України,
Міністерству цифрової трансформації та відповідний йому комітет Верховної
Ради України, ставлять за мету переведення в онлайн формат 50% публічних
послуг, 90-100% покриття території держави швидкісним інтернетом,
підтримка ІТ-сектору для виходу на отримання від нього до 10% ВВП,
вдосконалення онлайн платформи бази документів громадян та надання
державних послуг «ДіЯ». Все це Міністерство планує реалізовувати на базі
існуючих ЦНАПів та з залученням місцевих ІТ-спеціалістів [156].
Проте, все ще додаткової уваги потребує діджиталізація різних галузей.
Так, Україна, як держава, що робить значний акцент на аграрний сектор в
економіці, абсолютно не розвиває точне землеробство та інші технології для
переходу до діджиталізації цієї галузі. Звісно, на сьоггодні наявні поодинокі
приклади запровадження новітніх технологій, але всі вони відбуваються
вкрай локально, зачасту на базі приватних підприємств та без жодної
підтримки з боку держави, що значно гальмує процес розвитку цієї сфери.
Саме тому, інновізація основних галузей української економіки – це один з
основних пріоритетів, який має бути виконано для уможливлення переходу
України із розряду сировинних країн до країн інноваційних. Відповідно,
подібний процес загальної діджиталізації має бути комплексним та

153

масштабним, що неможливо реалізувати без державної підтримки. Кабінет
Міністрів України у 2018 році вже прийняв концепцію розвитку цифрової
економіки до 2020 року. Зазначимо, що у 2018 році, за даними рейтингу
цифровізації The IMD World Digital Competitiveness Ranking [257], Україна
мала коефіцієнт цифровізації 51,2 та посідала 60 місце [256]. В цьому ж
рейтингу на 2019 рік наша держава отримала коефіцієнт 55,2, проте, зберегла
60-ту позицію [257]. Це говорить про недостатність та необхідність
подальшої активізації роботи в цьому напрямку.
При цьому, навіть попри ряд існуючих труднощів, діджиталізація все ж
є необхідною умовою для забезпечення інноваційного розвитку сучасної
держави, що робить активізацію її впровадження одним з найбільш
нагальних завдань для України сьогодні. Адже, в подальшому, це створить
умови для впровадження тих інновацій, які сьогодні для нас є просто
недоступними.

Проте,

впровадження

має

відбуватись

не

лише

на

загальнодержавному рівні, окремої уваги заслуговують галузевий та
регіональний рівні, які виступають тою основою, на яку опирається будь-яка
політика держави.
Сьогодні ми можемо говорити, що в питанні визначення конкретних
напрямів стимулювання інноваційної діяльності, особливу увагу слід
звернути на розвиток та підтримку галузевої інноваційної політики (ГІП).
Дійсно, в науковому співтоваристві існує позиція, яку, в тому числі,
підтримує вже згаданий вище О. Гусєв, що провідна роль в становленні
державної політики має належати саме галузевій інноваційній політиці, адже
вона є базою, що має поєднувати інвестиційну, структурну та промислову
політики певної галузі [50, c. 371]. Так, відповідно, об’єктами спрямування
державної інноваційної політики мають стати галузі виробничої сфери, адже
інноваційний розвиток в Україні пов'язаний, в основному, з реалізацією
розширених відтворювальних циклів інноваційних процесів у галузях сфери
виробництва.
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Це робить галузеві складові стрижневими в державній інноваційній
політиці і дозволяє говорити про необхідність їх розвитку. Ефективна ГІП –
це рушій інноваційної модернізації та реструктуризації в конкретній галузі,
бо саме вона виступає в ній основою для реалізації державної політики. При
цьому, для всіх галузей зберігаються основні пріоритети ДІП. Такий підхід
має посилити ефективність ГІП та забезпечити її системоформуючі та
емерджентні

властивості.

В

цьому

питанні

пріоритетними

та

першочерговими виступають наступні завдання:
-

визначення основних пріоритетів інноваційної та науково-

технічної діяльності галузі, які мають корелюватись з законодавчо
закріпленими;
-

формування та реалізація відповідних програм інноваційного

розвитку галузі;
-

оптимізація наявних в галузі науково-дослідних, дослідно-

конструкторських та проектних організацій;
-

формування нового інституціонального складу галузі;

-

вдосконалення державного управління та регулювання галузі

(стратегічне планування, технічне регулювання, інжинірингове забезпечення,
виважена тарифна політика та розвиток інноваційної інфраструктури);
-

формування збалансованого та платоспроможного внутрішнього

попиту на продукцію галузі;
-

сприяння просуванню продукції на світових ринках та включення

галузевих виробництв до світових технологічних ланцюгів;
-

участь у міжнародному поділі праці;

-

співпраця з галузевими виробництвами малих підприємств для

заповнення нових ринкових ніш [50, с. 372-373].
Подібний підхід дозволить збільшити обсяг виробництва наукомісткої
продукції і послуг у основних сферах. Сьогодні ми можемо говорити про
необхідність забезпечення підтримки ГІП центральними та місцевими
органами державної влади, що мають відношення до галузі загалом чи
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галузевих виробництв (за функціоналом чи територією де вони знаходяться).
Також, підтримка ГІП має бути надана науковими, науково-дослідними та
проектними організаціями. Необхідним є сприяння і державної системи
науково-технічної інформації, стандартизації, охорони прав інтелектуальної
власності.
Таким чином, з всього зазначеного вище випливає, що до визначальних
пріоритетів сучасного інноваційного розвитку економічної сфери держави
належать наступні:
-

визначення конкретних цілей суспільного та інноваційного

розвитку, з врахуванням європейської та загальносвітової програм;
-

активний розвиток на перших етапах за рахунок імпорту

технологій та запозичення зарубіжного досвіду для розвитку провідних
напрямків

НТП,

вдосконалення

кадрового,

інфраструктурного

та

інноваційного забезпечення для послідовного переходу до продукування
вітчизняних інновацій та виводу їх на світовий ринок;
-

побудова

єдиної

системи

інноваційного

розвитку

де

всі

короткотермінові проекти, що пов`язані з рішенням конкретних задач,
включені до системи, відповідають її цілям та направлені на розвиток
системи;
-

активний розвиток галузевої інноваційної політики;

-

енергозбереження та ресурсозбереження;

-

масштабна діджиталізація держави у всіх сферах та на всіх рівнях

для спрощення подальшого розвитку новостворюваних проектів, ініціатив та
продуктів.
Відповідно до загальнодержавних пріоритетів та напрямів розвитку
формуються і регіональні. Регіональний аспект є вкрай важливим для
активізації інноваційного розвитку держави. Цьому сприяє те, що саме на
місцевому рівні є найбільш очевидними проблеми, що наявні в національній
інноваційній сфері. Саме тому, інноваційну діяльність доцільно будувати на
основі існуючих в країні тенденцій децентралізації, що є основою до
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переходу на саморозвиток територій. Так, дослідник П. Пуцентайло до
основних напрямків інноваційного розвитку для регіонів пропонує віднести
наступні:
-

охорона навколишнього середовища, нові матеріали та джерела

енергії, ресурсозберігаючі технології;
-

розширення експорту і заняття нових ніш світового ринку;

-

підвищення конкурентоздатності продукції машинобудування і

радіоелектроніки;
-

переробка і зберігання сільськогосподарської продукції;

-

імпортозаміщуючі виробництва;

-

інформатика, телекомунікації і зв‘язок;

-

енергетика і транспорт [182, c. 108-112].

Що стосується стимулювання інноваційної діяльності на регіональному
рівні, то тут слід почати з того, що сьогодні існують певні труднощі у
визначенні поняття «регіон» та «регіональної політики», що спричинені їх
неоднозначним трактуванням, не дивлячись на відносну поширеність
термінів. Що стосується поняття «регіон», то воно може вживатись стосовно
внутрішньодержавного чи міждержавного утворення. Також, один регіон
може бути включено до складу іншого за умови, що він є більш укрупненим.
З

наукової

спеціалізовану,

точки

зору,

адміністративно

регіон

визначають

окреслену

як

частину

територіальнокраїни,

що

характеризується єдністю та цілісністю відтворювальних процесів і
управління [63]. Саме таке визначення пропонують в своїй роботі В.
Воротіна та Я. Жаліла. Слід зауважити, що наявність регіональних
особливостей призводить до того, що економічні та господарські процеси
мають свої особливості в кожному регіоні та протікають в них по-різному.
Під «регіоном» сьогодні часто розуміють деяку територіально виділену
структуру, яка наділена певними політичними, економічними та соціальними
функціями, що пов’язані з певними цілями політики (економічної,
адміністративної, науково-технічної тощо). Що стосується регіональних
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особливостей, то вони полягають в наявності певних природних, соціальноекономічних, культурних та інституціональних умов, що відрізняють один
регіон від іншого. Розвитку інноваційної політики регіону слід приділити
окрему увагу, адже в умовах все більшої активізації інноваційних процесів,
управління ними виключно на національному рівні призводить до зниження
їх ефективності і, фактично, унеможливлюється через нівелювання значення
кордонів держав в інноваційній діяльності. Цьому сприяє і діяльність
транснаціональних

корпорацій,

які

розміщують

свої

потужності

на

територіях декількох країн, залежно від того, які дана локація може
запропонувати переваги. Все більшого значення набуває регіональний аспект
в інноваційних процесах. Саме тому, в основу європейської моделі
інноваційної

політики,

покладено

трирівневу

систему

стратегічних

програмних документів: наднаціонального, національного та регіонального
рівнів [145].
Недоліком для України сьогодні виступає централізоване формування
державної інноваційної політики при якому не враховується специфіка
регіонів. Відповідно, це призводить до відсутності чіткої нормативної та
фінансової основ забезпечення інноваційної діяльності місцевими органами
влади, які, відповідно до чинного законодавства, є відповідальними за
розробку

та

інноваційного

втілення
розвитку,

регіональних
що

не

програм

дозволяє

науково-технічного

розвиватись

та

регіональній

інноваційній політиці. Відповідно, децентралізація функцій і повноважень
держави, що спрямовані на підтримку інноваційної діяльності є об’єктивним
процесом, який направлено на становлення і розвиток повноцінних та
ефективних регіональних інноваційних систем. Значною мірою, факторні
ознаки розвитку інновацій на регіональному рівні часто залежать від
дієздатності місцевого самоврядування. Здатність регіональних органів влади
до розробки власної стратегії інноваційного розвитку регіону, чіткого
визначення його пріоритетів, принципів, цілей та цінностей, спроможність до
координації процесу реалізації визначених заходів, кадрове забезпечення – це
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все говорить про потенціал регіональної влади, ефективність роботи органів
самоврядування та якість розробленої регіональної інноваційної політики.
Так, О. Амоша зазначає, що перехід до децентралізації призведе до
збільшення кількості інноваційно активних підприємств через активне
використання

факторів

економічного

зростання

на

основі

масового

впровадження інновацій у виробничій сфері, інтенсифікацію місцевого
виробництва та орієнтацію підприємств на першочергові завдання [3, c. 20–
34]
Також, важливо пам’ятати, що державна регіональна політика впливає
на розвиток інноваційного середовища відповідної території, що є основою
для втілення стратегічних цілей регіону та розвитку локальних промислових
секторів інноваційного типу, що, як наслідок, призведе до забезпечення
економічного, технологічного та інноваційного розвитку регіону [188, c. 4961.]. Важливим тут постає питання налагодження співпраці між різними
суб’єктами інноваційної діяльності. Наразі, в Україні дане питання потребує
додаткового опрацювання. Так, станом на 2014-2016 роки лише 34,4%
підприємств з технологічними інноваціями проводили активну співпрацю з
іншими організаціями (підприємствами, університетами, науково-дослідними
інститутами тощо) [142]. Сьогодні ми можемо говорити про збереження
зазначеної тенденції.
Статистика говорить про існуючий розрив між регіонами за рівнем
інноваційності. Міністерством розвитку громад та територій України
проводиться

щорічне

Рейтингове

оцінювання

соціально-економічного

розвитку регіонів. Областям щоквартально виставляються оцінки у 6
напрямах за 27 показниками (щорічно у 12 напрямах за 64 показниками). За
даними 2018 року найкращі показники виявили Харківська, Рівненська,
Вінницька, Дніпропетровська області та місто Київ, а найнижчі –
Миколаївська, Одеська, Чернігівська, Донецька та Луганська області. В той
же рік, за рівнем інноваційно-інвестиційної діяльності та міжнародного
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співробітництва, лідерами стали місто Київ, Донецька, Вінницька та
Закарпатська області. Найнижчу позицію зайняла Луганська область.
Враховуючи наведені вище недоліки, слід зосередитись на наступних
аспектах розвитку регіонів: усунення «цифрової нерівності» та масштабна
діджиталізація, створення ефективної системи електронного управління,
забезпечення фінансової основи для запуску та підтримки локальних
проектів, створення позитивного інвестиційного клімату та розвиток
інноваційної

інфраструктури,

збільшення

кількості

технологічних

та

наукових парків, підтримка розвитку венчурних фондів.
Крім цього, додаткового розвитку в регіонах потребує освітня сфера. В
першу чергу, мова йде про впровадження інформаційних систем для
реалізації проекту електронної освіти – системи навчання, що використовує
різноманітні електронні та інформаційні технології (системи сповіщень,
онлайн-класи та освітні платформи, тощо). Додаткового розвитку потребує,
також, освітня інфраструктура, яка має стати придатною для використання
зазначених технологій. Звісно, подібні зміни потребуватимуть розробки
відповідних освітніх програм. Це дозволить створити умови для розвитку
наукового потенціалу майбутніх спеціалістів та підготовки конкурентних
кадрів, які є необхідними для розвитку інноваційного потенціалу держави.
Сьогодні людський капітал є одним з ключових елементів для становлення
інноваційно орієнтованої політики, адже висококваліфіковані фахівці мають
бути залучені протягом всього процесу вироблення інновацій. Саме тому,
важливим фактором розвитку кадрового потенціалу є налагодження
ефективної співпраці між закладами освіти та науки, ринком праці,
суб’єктами господарювання, тощо. Зазначені процеси мають відбуватись за
участі регіональної влади та у відповідності до заздалегідь визначеної
стратегії з використанням відповідного інструментарію. Активну участь у
таких процесах повинна брати регіональна влада, а для цього повинні бути
розробленими відповідні інструкції, методики та інструменти регуляторного
впливу.
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Комплексних змін потребує і українська система охорони здоров`я, що,
нажаль, було доведено останніми подіями, які викликала пандемія вірусу. В
цей період ми можемо говорити про активізацію інноваційних процесів в
даній сфері, за рахунок приватних компаній, які використовували технології
для виготовлення та модернізації необхідних для лікування апаратів, систем
захисту для персоналу лікарень та способів тестування. Проте, при
розвиненій державній інноваційній політиці така діяльність і її результат
могли б бути в рази ефективнішими. Саме тому, важливим питанням для
подальшого розвитку медичної сфери є впровадження та розвиток цифрових
технологій, автоматизація діагностичних та лікувальних процесів, часткова
роботизація, підтримка діяльності науково-дослідницьких центрів, створення
умов для достатнього фінансування.
Важливим є розвиток аграрної промисловості, про що вже йшлось
раніше, з впровадженням новітніх технологій та розробок в уже існуючі
процеси, залучення інвестицій та розвиток нових напрямків. Необхідним
виступає вдосконалення системи транспорту та логістики, що стане
запорукою створення сприятливих умов для міждержавного співробітництва,
відкривши кордони для інвестицій, а світовий ринок для вітчизняного
продукту. Проте, для ефективного виводу та продажу продукту на
міжнародній арені, його необхідно вдосконалити, як і систему електронної
торгівлі, достойно представивши на електронних майданчиках продажу не
лише великих загальнонаціональних, але і регіональних виробників [225,
c.64-66].
Визначну роль в розвитку інновацій на регіональному рівні відіграють
локальні інноваційні підприємства та бізнес. Саме їх стимулювання є
необхідним для розвитку інновізації територій. Проте, на сьогоднішній день
існує цілий перелік факторів, які стримують не лише розвиток інноваційних
підприємств та бізнесу, але і потенційні можливості для співпраці з
іноземними компаніями та інвесторами. Частину з цих негативних факторів
ми вже зазначали раніше в роботі. Для їх вирішення, сьогодні уряд України
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має розглянути питання мотивації бізнесу до збільшення обсягу інвестицій в
розвиток інновацій, розширення внутрішнього попиту на інновації та
збільшення кількості інноваційних підприємств та галузей для потенційного
переходу до інноваційної економіки. Також, держава має забезпечити
підтримку

бізнесу

в

процесі

реалізації

інноваційних

проектів

та

пріоритетність інститутів державної політики, що направлені на підвищення
зацікавленості в інноваціях [154].
В контексті розвитку інноваційного потенціалу окремих регіонів та
країни загалом, варто більш детально згадати про кластери. Так, розвинені,
потужні кластери з сильною інфраструктурою, значним інноваційним та
науковим потенціалом стають чудовою основою для реалізації політики
розумної спеціалізації. Уряд же, в цьому випадку, виступає лише у ролі
посередника для всіх акторів даного процесу. Цікавою тут є позиція В.
Самофатової,
зацікавлених

яка

під

структур

кластером
у

розуміє

певній

«об’єднання
галузі

для

активних

та

підвищення

конкурентоспроможності продукції, збільшення прибутковості, мінімізації
стримуючих факторів і розвитку галузі загалом» [189]. В своїй роботі автор
визначає ряд характерних ознак для кластерних відносин. Серед них:
-

наявність «ядра кластера» – підприємств, що на даній конкретній

території випускають однорідну конкурентоспроможну продукцію;
-

взаємодія всіх учасників кластера в рамках

загального

продуктово-технологічного ланцюга;
-

конкуренція забезпечується здатністю всіх учасників кластера до

самостійного прийняття рішень;
-

активний розвиток коопераційних процесів;

-

підвищена інноваційна активність;

-

для «зовнішнього світу» кластер – єдиний організм [189].

Зазначене вище говорить про необхідність об’єднання зусиль громади,
регіону та держави в процесі переходу країни до інноваційної моделі
розвитку на основі використання індикативного планування [146, c. 42-49]. В
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цьому контексті, органи держаного управління

мають здійснювати

постійний моніторинг, за розвитком інноваційної сфери, її реакцію на
впроваджувану державну інноваційну політику та використання обраного
інструментарію.
Комплексна підтримка зазначених сфер у відповідності до визначених
раніше принципів дозволить створити на регіональному рівні достатні умови
для активізації інноваційного розвитку, чому сьогодні активно сприяє
розгортання реформи децентралізації, яка забезпечує перенесення «на місця»
значного відсотку ресурсів і фінансів та надає можливість до розширення
повноважень місцевих органів влади, позбавляючи від проблеми надмірної
централізації. У комплексі з детально розробленою державною інноваційною
політикою та ефективною системою державного управління, яка забезпечить
її впровадження, це створить всі умови для перетворення України в сучасну
інноваційну державу.
Отже, можемо підсумувати, що проблема розвитку інновації та
вироблення ефективної державної інноваційної політики сьогодні особливо
гостро актуалізується, адже модерні виклики, що виникають внаслідок
розгортання процесів трансформації, інтеграції та глобалізації, в контексті
яких Україна функціонує, не здатні бути вирішені існуючими нині методами
та потребують розробки нових рішень, якостей, продуктів і постійного їх
вдосконалення. Покращення продукції, зростання продуктивності праці,
вдосконалення

кадрового

забезпечення,

збільшення

використання

енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій, вдосконалення техніки
та технологій – це все одночасно запорука та наслідок активного
інноваційного розвитку, що здатні забезпечити динамічний ріст потенціалу
кожного регіону окремо та країни загалом.
Виходячи з усього зазначеного вище, для України сьогодні важливо
зосередитись на таких основних напрямках роботи:
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-

світове співробітництво – налагодження системи наукового

обміну та спільної роботи, залучення та імплементація зарубіжного
інноваційного продукту, досвіду його розробки і подальшої реалізації;
-

активна «дифузія інновацій»;

-

створення та розвиток локального інноваційного середовища за

рахунок розвитку інноваційної діяльності на регіональному рівні;
-

розвиток галузевої інноваційної політики та міжгалузевих

інноваційних комплексів;
-

створення ефективної системи державної підтримки інноваційної

діяльності.
Головним завданням державної інноваційної політики в Україні
сьогодні залишається заохочення активізації інноваційної активності на
державному, галузевому, регіональному рівнях та на рівні окремих
підприємств, створення умов для ефективного розвитку інноваційного
потенціалу кожного з рівнів та держави загалом. Як стверджує прийнята
Кабінетом Міністрів України «Стратегія розвитку сфери інноваційної
діяльності на період до 2030 року»: «розвиток інноваційного потенціалу – це
не лише шлях динамічного розвитку та успіху, а і засіб забезпечення безпеки
та суверенітету держави, її конкурентоспроможності у сучасному світі»
[180]. Інноваційний розвиток держави дозволяє забезпечити сталий розвиток
її економічної системи.
Важливим кроком на шляху о розвитку інноваційного потенціалу
регіонів можна вважати те, що було прийнято «Стратегію регіонального
розвитку до 2027 року» [58], яка визначає основний вектор розвитку регіонів
та узгоджує його з цілями сталого розвитку України. Розробка дано стратегії
була відповіддю на Указ Президента України від 20 вересня 2019 р. № 713
«Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання,
стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції» [175], Закон
України «Про засади державної регіональної політики» [171], та постанову
Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 931 «Про
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затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального
розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і
плану заходів».
Дана Стратегія є логічним продовженням «Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року» [57], яка вже створила
основу для потужного розвитку регіонів на засадах реформи децентралізації
влади та розвитку місцевого самоврядування.
Проте, при відсутності ресурсної та фінансової бази, недостатній
підтримці з боку держави, недосконалому законодавчому врегулювання,
відсутності необхідної інфраструктури та кризі кадрів, ми не можемо
сподіватись на швидке становлення сильної інноваційної сфери, що означає
необхідність проведення великої науково-дослідницької та практичної
роботи з усунення існуючих проблем та виведення українських інновацій на
якісно новий рівень, щоб мати змогу гідно представити нашу державу на
міжнародній арені.
Враховуючи все вищесказане, ми можемо зробити висновок, що при
розробці нової державної інноваційної політики український уряд має
визначити її базові елементи та основні пріоритети подальшого розвитку
української інноваційної сфери, до яких слід включити:
-

технологічне оновлення та впровадження іноземного досвіду для

розвитку агропромислового комплексу країни як однієї з базових галузей для
сучасної економічної системи України;
-

діджиталізація регіонів з широким впровадженням сучасних

інформаційних технологій для створення можливостей їх подальшого
автономного розвитку;
-

ефективне завершення реформи децентралізації для забезпечення

розвитку інновацій на регіональному рівні;
-

орієнтація на енергозбереження та ресурсозбереження;
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-

стратегічний підхід до розробки та впровадження державної

інноваційної політики;
-

розвиток високотехнологічних галузей та розробка нових

наукомістких технологій.
Також, необхідним є використання ефективних інструментів державної
інноваційної політики, які вже довели свою ефективність у світовій практиці:
-

використання інвестиційно-інноваційного податкового кредиту

для реалізації інноваційних проектів;
-

налагодження ефективної системи кредитування інноваційної

діяльності;
-

розвиток механізму державно-приватного партнерства;

-

розвиток інноваційних венчурних компаній;

-

використання державного замовлення для створення попиту на

інноваційну продукцію;
-

міжнародна кооперація та співпраця, міжнародний трансфер

технологій;
-

створення системи субсидій та дотацій для інноваційної сфери;

-

розвиток відповідної інноваційної інфраструктури.

Важливою умовою є проведення постійного моніторингу дотримання
зазначених пріоритетів та ефективності реалізації державної інноваційної
політики.
Для України сьогодні пострадянська парадигма стрімко змінилась на
європейську, що викликало незворотні зміни в політичній, економічній та
інших системах. Це означає, що існуючі сьогодні положення та структури,
які регулюють інноваційний сектор в державі мусять бути змінені і приведені
у відповідність до сучасного стану держави. Так, вимагають доповнення
задекларовані раніше стратегічні цілі, завдання й принципи державної
інноваційної політики України, реалізація державної інноваційної політики
доповнюється

новими

сферами

й

напрямками,

необхідно

ретельно

пропрацювати нормативну-правову базу, яка регулює це питання та
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розвивати систему управління інноваційними процесами. Тільки подібна
безперервна робота задля вдосконалення може гарантувати Україні активний
розвиток та успішне майбутнє.
Висновки до розділу 3
1.

Ми дійшли висновку, що наразі інноваційна політика України

перебуває на активному етапі свого становлення, що супроводжується
трансформаціями,
інтеграційних

які

процесів,

виникають
в

внаслідок

особливості

дії

глобалізаційних

відчутним

є

вплив

та

процесу

євроінтеграції. При цьому, за сьогоднішніх реалій, активний інноваційний
потенціал державі абсолютно необхідний, адже є чи не єдиним способом
забезпечити

загальний

розвиток

держави,

особливо

це

стосується

економічної та політичної сфер. Нажаль, поки ми можемо говорити про
переважання в Україні застарілих механізмів та виробництв, що сильно
шкодить

її

конкурентоздатності

на

світовому

ринку

та

загрожує

перетворенням держави на сировинну, позбавивши можливості зайняти
сильні позиції в політичному та геополітичному планах. В цей же час,
інноваційний розвиток дозволить уникнути подібної участі, оновивши
системні елементи економічної, політичної та інших сфер, тим самим
створивши підстави для виникнення їх нових якостей та властивостей і,
відповідно, переходу кожної із систем та країни загалом на новий етап
розвитку.
2.

Визначено, що в умовах глобалізації та інтеграції у світову

господарську систему, країни з перехідним типом економіки мають
зосередитись на відході від «наздоганяльного» типу економіки для того, щоб
мати можливість в повній мірі досягти власних національних цілей розвитку.
Саме тому, одним з пріоритетних напрямків стимулювання інноваційного
розвитку для України сьогодні має стати перехід від моделі запозичення та
імплементації іноземних інновацій, спершу до кооперації з закордонними
партнерами і спільного їх продукування, а згодом до виробництва та
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реалізації на світовому ринку власного інноваційного продукту. Звісно, в
цьому процесі особливо важливо розробити відповідну детальну стратегію
подібного переходу та реалізовувати її, дотримуючись основних факторів
економічної безпеки.
3.

В

результаті

дослідження

визначено

перелік

ключових

проблемних моментів, які стримують розвиток інноваційного потенціалу
України та запропоновано ряд заходів, здійснення яких є необхідним для їх
вирішення. До основних проблем державної інноваційної політики України
включено: недостатня фінансова основа, слабка державна підтримка,
нерозвиненість

венчурних

та

інноваційних

фондів,

нерозвиненість

інноваційної інфраструктури, неефективна інституціональна структура,
наявність суттєвого розриву в цифровізації різних регіонів, слабка
регіональна інноваційна політика, недостатньо уваги приділено розвитку
галузевої інноваційної політики, недосконала законодавча база, відсутність
ефективної налагодженої системи міжнародного співробітництва, перевага
добувних

галузей

в

структурі

національної

промисловості,

слабка

розвиненість у державі конкурентних ринків. Звісно, цей перелік не
претендує на вичерпність, проте, на нашу думку, саме наведені вище
проблеми є основним бар’єром на шляху до розвитку інноваційного
потенціалу України. Що стосується рекомендацій щодо їх вирішення, то,
перш за все, слід зосередити увагу на законодавчому врегулюванні процесів,
що відбуваються в цій сфері: відповідність законодавства європейському
стандарту, вичерпне визначення основних понять на основі їх наукової
розробки, визначення та уникнення існуючих проблем та колізій, приведення
у відповідність до прийнятої Кабінетом Міністрів України «Стратегії
розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року», чіткий
розподіл компетенцій між відповідальними органами, формування єдиної
поетапної стратегії реалізації державної інноваційної політики. Другим
етапом має стати забезпечення достатньої фінансової бази для цієї сфери:
забезпечення державної підтримки розробки інновацій, в тому числі через
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державне замовлення інноваційної продукції, системне фінансування
наукової та науково-технічної діяльності, організація державно-приватного
партнерського співробітництва, розвиток системи венчурних та інноваційних
фондів, бюджетні виплати, субсидії, дотації, податкові пільги. Важливим є
створення належних умов для розвитку інноваційного потенціалу: розвиток
інноваційної

інфраструктури,

діджиталізація

на

центральному

та

регіональному рівні, активізація міжнародного співробітництва, розвиток
регіональної інноваційної діяльності, затвердження відповідних регіональних
стратегій, вдосконалення провідних та перспективних галузей, кадрове
забезпечення. Необхідно забезпечити ефективний адміністративний супровід
реалізації прийнятих нормативно-правових актів, стратегій, рішень, проектів
та здійснювати постійний контроль за їх виконанням, моніторинг отриманих
результатів.
4.

Дійшли висновку, що вже на сьогоднішньому етапі державна

політика інноваційного розвитку України технократично орієнтована. У ній
ринкові елементи інноваційної системи об’єднуються з адміністративнокомандними, що є характерною рисою для більшості пострадянських країн.
Інноваційна політика в Україні представлена окремою сферою державного
регулювання,

також

систему

інноваційного

розвитку

закріплено

на

законодавчому рівні.Проте, негативно впливає на її втілення недостатня
фінансова та ресурсна база та слабка державна підтримка інноваційної
діяльності.
5.

Визначено, що сьогодні в Україні вже наявна доволі обширна

законодавча

база,

що

покликана

інноваційної

політики. Прийнято

забезпечити
закони

«Про

реалізацію
пріоритетні

державної
напрями

інноваційної діяльності в Україні», «Про спеціальний режим інвестиційної та
інноваційної діяльності технологічних парків», «Про державне регулювання
діяльності у сфері трансферу технологій», а також «Стратегію розвитку
сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року». Створено Державне
агентство України з інвестицій та розвитку, розвивається мережа наукових та
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технологічних парків, тощо. Це говорить про те, що основні елементи
системи інституційно-правового забезпечення інноваційної діяльності вже
створено, проте, вона все ще потребує вдосконалення. Перш за все, слід
зауважити, що кількість прийнятих нормативно-правових актів не завжди
переходить в якісний показник розвитку інноваційної сфери. Почати
вдосконалення цього сектору слід з проведення ґрунтовного дослідження
існуючих умов та підготовки комплексного наукового прогнозу розвитку
сфери інновацій. Лише за умови, що законодавство спиратиметься на
подібний теоретичний базис, ми зможемо говорити про його ефективність.
Відповідно до такої наукової розробки має бути скореговано і загальну
стратегію реалізації державної інноваційної політики в нашій державі.
Враховуючи той факт, що сфера інновацій є вкрай чутливою до зовнішніх
впливів, а Україна переживає період активних трансформацій, подібні
наукові дослідження мають проводитись регулярно, відповідно, доцільним
може бути створення окремого органу, який би займався дослідженням
інновацій, прогнозуванням їх наслідків та розробкою теоретичної бази
державної інноваційної політики для забезпечення її ефективного втілення.
6.

З`ясовано, що одним з найбільш дієвих інструментів державної

інноваційної політики в Україні є технологічні та наукові парки, які є
особливо

ефективними

для

розвитку

інноваційної

діяльності

на

регіональному рівні. З кожним роком їх кількість збільшується, створюючи
інноваційну

інфраструктуру

країни.

Національний

проект

«Нова

інфраструктура», в своєму складі має реєстр технопарків. Проте, хоч їх
розвиток і є достатньо активним, проте, порівняно з іншими державами, ми
значно поступаємось їх чисельністю. Актуальним для нас може стати
приклад Індії, яка з 2007 по 2019 рік збільшила кількість своїх технопарків з
13 до 59, що спеціалізуються на розробці програмного забезпечення. Варто
зауважити, що спершу Індія орієнтувалась на залучення та використання
зарубіжних технологій, а сьогодні вже вивела свій національний продукт в
ранг одного з найбільш популярних на світовому ринку. Розвиток
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технопарків має стати одним з цільових напрямків стимулювання інновацій,
як і розвиток інноваційної архітектури загалом. Проте, забезпечити подібний
розвиток можливо лише за умови активної підтримки з боку держави,
налагодження співпраці між державною та приватним сектором та
заохоченням розвитку венчурних чи інших фондів, які б дозволили
сформувати достатню фінансову базу для активізації роботи технопарків і,
відповідно, інноваційного розвитку України.
7.

Виявлено тісний взаємозв’язок між проведенням політики

діджиталізації та інноваційним потенціалом України. Таким чином,
діджиталізація, що спрямована на подолання цифрової нерівності регіонів та
забезпечення їх однаковим доступом до всіх цифрових ресурсів держави
передбачає створення всіх умов для подальшого розвитку інноваційного
потенціалу відповідних регіонів, вирішення питання підготовки кадрів та
полегшити налагодження міжнародної співпраці в цій сфері. Так, доведено,
що в питанні інноваційного розвитку держави, особливу увагу має бути
приділено саме регіональному інноваційному розвитку. Необхідним є
створення відповідної регіональної стратегії інноваційного розвитку регіону,
його інфраструктури, достойної фінансової основи та державної підтримки.
В питанні інноваційної діяльності та трансферу технологій державні кордони
часто нівелюється, особливо це помітно в умовах активних глобалізаційних
впливів та появи транснаціональних корпорацій. Відповідно, діджиталізація
має стати першим кроком для розвитку регіональної інноваційної політики,
далі

слід

забезпечити

необхідну

фінансову

основу

та

розвиток

інфраструктури. В умовах децентралізації, подібний розвиток призведе до
підвищення

рівня

самостійності

регіонів,

їх

саморегуляції

та

самозабезпечення, що дозволить розвантажити центральну владу та
пришвидшити реалізацію більшості процесів державного управління,
перенісши їх з центру на місця.
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ВИСНОВКИ
У дисертації узагальнено та вирішено актуальне наукове завдання
щодо теоретичного обґрунтування концептуальних засад, конкретизації
змісту і розробки нових механізмів публічного управління в сфері
формування та реалізації державної політики інноваційного розвитку
держави в трансформаційний період в умовах євроінтеграції. Отримані в
процесі дослідження результати підтверджують гіпотезу, покладену в його
основу, а реалізована мета та завдання дослідження дають підстави зробити,
зокрема, такі висновки:
1. На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури було
визначено, що державне управління виступає основою для реалізації
державної політики, в тому числі інноваційної, його діяльність спрямовано
на реалізацію стратегічних завдань національного значення та розв'язання
існуючих проблем. Що стосується державної інноваційної політики, то
публічне управління забезпечує її втілення на всіх етапах, від вивчення
інновації та прогнозування можливих наслідків її втілення до моніторингу
вже реалізованого проекту. В країнах, що переживають трансформаційний
період, де подібні процеси відбуваються вкрай часто та швидко, ефективність
системи державного управління має особливо гостре значення. Адже саме
вона забезпечує успішну реалізації ініційованих перетворень, що за
існування цілого ряду економічних, політичних, інституційних і інших
перешкод, що викликані постійними змінами та частою появою кризових
ситуацій у рухливій державній системі країни, що трансформується, є
необхідною умовою подальшого становлення держави на світовій арені та
забезпечення її національних інтересів. Відповідно, інновації в державному
управлінні

представляють

собою

перманентний

процес

пошуку

вдосконалення існуючої системи, вирішення виникаючих та запобігання
виникненню потенційно можливих в цьому процесі проблем, що в результаті
виражається у формі прийнятого рішення. Після прийняття рішення
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наступним етапом є його реалізація, яка в повній мірі виступає можливою
лише

за

наявності

попередньо

розробленої,

вивіреної

та

науково

обґрунтованої поетапної стратегії їх втілення. Ми можемо говорити про
існування стійкої взаємозалежності між ефективністю системи державного
управління та якістю втілюваної політики, звісно, важливим фактором тут
постає ще й дієздатність чинної державної влади, що для країн в
трансформаційний період часто може виявлятись питанням проблемним
через нестабільність політичної сфери. Відповідно, розвиток держави
сьогодні передбачає постійне дослідження та вдосконалення системи
державного управління.
2.

В

ході

дослідження

було

проаналізовано

понятійно-

категоріальний апарат стосовно понять «інновація», «інноваційна діяльність»
та «державна інноваційна політика», виявлено особливості сучасного
розуміння сутності державної інноваційної політики та дослідити теоретичні
засади та особливості механізмів реалізації державної політики в сфері
інновацій.

Сьогодні

необхідною

правового

забезпечення

умовою

здійснення

комплексного

державної

нормативно-

інноваційної

політики

виступає питання термінологічного визначення та точного правового
формулювання понять «інновація», «інноваційна діяльність» та «державна
інноваційна політика», що має стати основою для подальшої напрацювання
ефективних правових механізмів у сфері інноваційного розвитку країни.
Розробка дієвої системи державної підтримки інновацій та інноваційних
процесів неможлива без чіткого юридичного наповнення і саме на цьому, в
першу чергу, сьогодні мають бути зосереджені наукові розробки в цій сфері.
3.

Вдалося оцінити ефективність інституціонально-правового та

організаційно-структурного

механізмів

функціонування

державної

інноваційної політики Україні в умовах євроінтеграційних процесів.
Основною особливістю моделі інноваційного розвитку та формування
державної інноваційної політики за умов трансформаційного етапу, який в
Україні склався внаслідок активного розгортання процесу євроінтеграції та

173

глобалізаційних впливів, стали зміни, які ця модель переживає паралельно з
модернізацією законодавчої бази, яка цю сферу регулює. Після ратифікації
угоди про вступ до Європейського Союзу, країна-підписант зобов`язується
узгодити

існуюче

дотримуватись

законодавство

загальноприйнятих

з

нормами

та

стандартами

країнами-учасниками

принципів

ЄС,
та

спільних глобальних цілей, що провокує цілий ряд трансформацій всередині
держави і стосується фактично всіх сфер її діяльності. Відповідно, зміни в
законодавстві провокують зміни в державній інноваційній політиці,
державному управління, як підзаконній діяльності, яка забезпечує реалізацію
державної політики в сфері інновацій.
4. Сьогодні існує активний запит на дослідження та розробку шляхів
модифікації існуючої системи державного управління з метою ефективізації
процесу впровадження інновацій та переходу до інноваційно-інвестиційного
розвитку країни. В ролі одного зі стимулів до активізації інноваційної
діяльності можуть набувати кризові явища, які є постійними супутниками
трансформацій всередині держави. Криза породжує запит держави на
розробку інновацій, які необхідні для її подолання, що, в свою чергу, створює
умови для підтримки та активізації розвитку інноваційної сфери загалом, що
сприяє врегулюванню викликаної кризою нестабільністю в державі. Проте,
слід зазначити, що подібні умови ускладнюють процеси прогнозування
наслідків і втілення змін в державній політиці, і тим самим створюють
виклик для діяльності системи державного управління. Також, для уникнення
кризових явищ, необхідно особливу увагу приділити питанню розробки
комплексних стратегій для втілення різного роду державної політики. Що
стосується сфери інновацій, то тут розробка подібної стратегії дозволить
реалізувати поступовий перехід від «наздоганяльного» типу розвитку через
запозичення та імплементацію зарубіжних продуктів, до організації
міжнародної співпраці та поступового переходу на виробництво власної
продукції і, відповідно, вихід на «випереджальний» розвиток. Тільки за умов
«випереджального» розвитку країна може претендувати на те, щоб в повній
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мірі досягти забезпечення власних національних цілей та становлення
власної конкурентоздатності на світовому ринку.
5.

В рамках дослідження ефективності чинної нормативно-правової

бази, було виявлено, що існуюча законодавча база в сфері забезпечення
інноваційної

діяльності

потребує

подальшої

розробки

в

напрямку

забезпечення ефективної реалізації інноваційної політики України. Це
актуалізує проблему надання вичерпного визначення понять «інновація» та
«інноваційна діяльність» для подальшого його використання в правовому
полі. В Україні вже наявна доволі обширна законодавча база, що покликана
забезпечити реалізацію державної інноваційної політики. Прийнято цілу
низку законів, створено Державне агентство України з інвестицій та
розвитку, розвивається мережа наукових та технологічних парків, тощо.
Проте, кількість прийнятих нормативно-правових актів не завжди переходить
в їх якість. Враховуючи той факт, що сфера інновацій є вкрай чутливою до
зовнішніх впливів, а Україна переживає період активних трансформацій,
доцільним може бути створення окремого органу, який би займався
дослідженням інновацій, прогнозуванням їх наслідків та розробкою
теоретичної бази державної інноваційної політики для забезпечення її
ефективного втілення.
6. В ході дослідження з'ясовано, що технологічні та наукові парки, є
одним з найбільш дієвих інструментів державної інноваційної політики в
Україні, особливо ефективними вони можуть бути для розвитку інноваційної
діяльності на регіональному рівні. З кожним роком їх кількість збільшується,
створюючи

інноваційну

інфраструктуру

країни.

Сьогодні

розвиток

технопарків має стати одним з цільових напрямків стимулювання розвитку
інновацій, як і розвиток решти видів інноваційної архітектури. Проте, її
ефективне функціонування, як і впровадження новорозроблених інновацій,
просто не може бути належним чином втілене до реалізації стратегії
діджиталізація

на

центральному

та

регіональному

рівнях.

Також,

діджиталізація дозволить вирішити питання вдосконалення провідних та
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перспективних галузей та ефективізувати кадрове забезпечення через
оновлення системи освіти.
7. На підставі проведено аналізу, було сформовано рекомендації для
розвитку державної та регіональної інноваційної політики України з
використанням

досвіду

інших

країн.

Особливо

актуальним

для

вдосконалення системи державного управління інноваційним розвитком в
Україні є вивчення світової практики та досвіду в цій сфері та можливість
його подальшого застосування в управлінській практиці на місцях.
Необхідною сьогодні є розробка інноваційної парадигми системи управління
регіональним

і

місцевим

розвитком

на

засадах

децентралізації

та

удосконалення міжсекторального партнерства. Варто зосередитись на
модифікації системи управління з урахуванням світового досвіду публічного
управління та адміністрування. Що стосується стимулювання інноваційної
діяльності, то, перш за все варто почати з приведення у відповідність
законодавчої бази, яка регулює діяльність в інноваційній сфері та чітко
розподілити компетенції між відповідними державними органами, які будуть
відповідати за подальше втілення розробленої стратегії реалізації державної
інноваційної політики. Необхідно забезпечити ефективний адміністративний
супровід та регулярний моніторинг результатів. При цьому, слід зауважити,
що особливої уваги сьогодні потребує розробка не лише національної, але і
регіональних стратегій інноваційного розвитку, адже за умов децентралізації,
саме

регіони

можуть

стати

найбільш

ефективними

майданчиками

продукування інновацій за умов достатнього обсягу повноважень, ресурсів та
державної підтримки. Наступний вектор для стимулювання - забезпечення
достатньої фінансової бази для активізації інноваційного розвитку. До
комплексу заходів в цьому напрямку слід віднести: забезпечення державної
підтримки розробки інновацій, в тому числі через державне замовлення
інноваційної продукції, системне фінансування наукової та науковотехнічної

діяльності,

організацію

державно-приватного

партнерського

співробітництва, розвиток системи венчурних та інноваційних фондів,
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бюджетні виплати, субсидії, дотації, податкові пільги. Особливої уваги тут
заслуговує розвиток діяльності венчурних та інноваційних фондів в державі
та залучення іноземних інвестицій для залучення нових фінансових потоків
до розвитку інноваційної діяльності. Загалом, стимулювання розвитку
міжнародної співпраці є одним з найважливіших для розвитку потенціалу
нашої державі на даному етапі становлення її інноваційної сфери, адже саме з
його допомогою можна вирішити одразу декілька зазначених вище
проблемних моментів: фінансове забезпечення, інноваційна інфраструктура,
кадрове забезпечення, вихід на світовий ринок інновацій.
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