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концептуальні засади взаємодії влади, науки і бізнесу. – Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі
спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».
– ВНЗ «Національна академія управління». Київ, 2021.
В

сучасних

умовах

постала

нагальна

необхідність

наукового

переосмислення і зміни усталених уявлень про напрями, методи та інструменти
забезпечення взаємодії влади, науки і бізнесу, які б уможливили прискорення
темпів інноваційного розвитку національної економіки, в тому числі – за рахунок
розвитку горизонтальних зв’язків «наука – влада», удосконалення інструментів
державного регулювання інноваційною сферою, підвищення рівня синергії,
створення умов для розвитку НІС України.
Актуальність дисертації обумовлена необхідністю створення теоретичних
основ, методології дослідження, цілісної концепції й організаційно-методичних
підходів до формування комплексної концепції взаємодії влади, науки і бізнесу
як основи забезпечення інноваційного розвитку національної економіки, що
визначило об’єкт і предмет дослідження, його мету і завдання, а також структуру
дисертаційної роботи.
Метою дисертації є розробка теоретико-методологічних засад, методичних
підходів, практичних рекомендацій і організаційних положень щодо формування
концептуальних засад взаємодії влади, науки і бізнесу в процесі інноваційного
розвитку національної економіки при переході до структурно-функціональної
організації НІС на засадах моделі «потрійна спіраль».
В роботі вперше сформовано методологію дослідження процесу взаємодії
влади, науки і бізнесу в процесі інноваційного розвитку економіки, яка
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побудована на сформульованих в роботі принципах несуперечливості,
визначеності, імпліцитності, компліментарності, поглинання і повноти, що
забезпечують

її

системну

єдність,

шляхом

методологічного

синтезу

основоположних принципів маржиналістських і неоінституціональних течій,
шкіл і концепцій, теорії економічного розвитку, теорії інноваційного розвитку
підприємницького суспільства, синергетики, а також онтологізації імпульсної
природи інформаційних, організаційних і матеріальних взаємозв’язків елементів
процесу в площині концепції фізичної економії, що створює методологічне
підґрунтя дослідження природи і джерел утворення коопераційних ефектів як
основи переходу до моделі НІС-«потрійна спіраль» на засадах еволюційного і
міждисциплінарного підходів.
В дисертації запропоновано цілісну траєкторну концепцію формування
процесу взаємодії влади, науки і бізнесу при переході України до інноваційного
розвитку національної економіки за моделлю «потрійна спіраль», яка
ґрунтується на сформульованому в роботі висхідному постулаті і представлена
у вигляді ієрархічно організованої системи елементів, які розкрито на п’яти
рівнях: методологічному, цілеутворення, методичному, інструментальному,
організаційному, що дозволяє здійснити структурний синтез складових
концепції і взаємозв’язків між ними.
В роботі запропоновано й обгрунтовано Концепцію взаємодії влади, науки
і бізнесу в процесі інноваційного розвитку економіки України, особливістю
якого є спрямованість прискорення інноваційного розвитку національної
економіки з одночасним формування інституціональних атракторів переходу
НІС України до моделі «потрійна спіраль», який забезпечує як суб’єкт-об’єктну,
так і суб’єкт- суб’єктну взаємодію держави з бізнес-структурами і науковою
сферою і структурований за чотирма рівнями (державного прогнозування і
планування, цілепокладання, інструментальний, організаційний), що дозволить
прискорити темпи інноваційного економічного розвитку України і створити
умови для переходу до моделі «потрійна спіраль».
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Удосконалено методичні засади щодо виявлення і підвищення синергізму
взаємодії влади, науки і бізнесу, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на
використанні багаторівневої системи індикаторів Глобального інноваційного
індексу (GII) для оцінювання коопераційних ефектів такої взаємодії,
непараметричного коефіцієнту кореляції Спірмена при виявленні причиннонаслідкових зв’язків між індикаторами інноваційного ресурсу і наукових та
творчих результатів інноваційної діяльності, а також імпульсної інтерпретації
сигналів «входу» і «виходу» взаємодії за кожною групою індикаторів, що
дозволить

підвищити

обґрунтованість

управлінських

рішень

стосовно

забезпечення переходу до мережевої організації взаємозв’язків між владою,
наукою і бізнесом.
В роботі удосконалено науково-методичний підхід до оптимізації
інструментів державного регулювання інноваційним розвитком національної
економіки, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на методології теорії
автоматів і передбачає використання бінарної системи числення і застосування
правил і аксіом булевої алгебри при формалізації закономірностей впливу
інструментів і важелів державного регулювання, що дозволяє забезпечити
узгодженість законодавства в інноваційній сфері з іншими законодавчими і
підзаконними актами.
Систематизовано комплекс чинників, що детермінують структурнофункціональну організацію процесу взаємодії влади, науки і бізнесу в процесі
інноваційного розвитку національної економіки, який, на відміну від існуючих,
є достатнім і включає суспільно-політичні, інтеграційні, інституціональні,
забезпечуючі, економічні і структурні чинники, сукупний вплив яких
однозначно визначає характеристичний профіль НІС країни, що дозволяє
підвищити обґрунтованість комплексу реформ, які складають «дорожню карту»
забезпечення інноваційного розвитку національної економіки.
В

роботі

удосконалено

науковий

підхід

до

забезпечення

умов

прискореного переходу України до інноваційного розвитку національної
економіки за моделлю «потрійна спіраль», який, на відміну від існуючих,
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ґрунтується на визначенні магістральних траєкторій трансформації структурнофункціональної організації взаємодії влади, науки і бізнесу (децентралізація
управління

інноваційними

процесами,

диверсифікація

їх

фінансового

забезпечення, зростання ролі університетів в системі генерації і поширення
знань, мережева організація взаємозв’язків) з урахуванням морфологічних ознак
вітчизняної НІС і дозволяє створити умови для самоорганізаційного формування
осередків «потрійної спіралі» всередині діючої євроатлантичної моделі НІС
України.
У

дисертації

удосконалено

комплекс

стратегічних

орієнтирів

трансформації процесу взаємодії влади, науки і бізнесу, який, на відміну від
існуючих, спрямований на формування інституціональних атракторів переходу
до структурно-функціональної організації НІС України за моделлю «потрійна
спіраль» і деталізований за засобами реалізації, що надає можливість
диференціювати інструменти державного регулювання інноваційним розвитком
та інструментарію трансформації процесу взаємодії влади, науки і бізнесу.
У

роботі

удосконалено

інструментарій

державного

регулювання

інноваційним розвитком національної економіки (в частині бюджетної, грошовокредитної, податкової, зовнішньо-економічної, інституціональної політики,
соціальних технологій, правового регулювання) за рахунок декомпозиції важелів
і засобів державного регулювання за напрямами і стратегічними орієнтирами
трансформації процесу взаємодії влади, науки і бізнесу, оптимізації і
структурного синтезу на основі розробленого методичного підходу, який, на
відміну від існуючого, забезпечує узгодженість засобів і важелів регулювання і
системність впливу держави на інноваційний розвиток економіки країни.
Визначенотеоретичний

базис

інноваційного

розвитку

національної

економіки за рахунок виокремлення ланцюжка формування його ключових
концептів в процесі еволюції панівних парадигм і морфологічних ознак НІС
України на рівні її структури і системних зв’язків, що поглиблює розуміння
основних детермінант функціонування процесу взаємодії влади, науки і бізнесу
в інноваційній сфері.
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Обґрунтованотеоретичний підхід до інтерпретації концепції взаємодії
влади, науки і бізнесу моделі «потрійної спіралі» НІС з позицій концепції
фізичної економії, який ґрунтується на виявленій відповідності системних
властивостей і атрибутів взаємозв’язків функціональних елементів концепції
(багатовимірність, зв’язаність, складність, нелінійність, нестаціонарність,
дискретність, замкнутість контуру управління) критеріальним ознакам систем з
автоматичним керуванням, що дозволить інтегрувати методологічні принципи,
методи і дослідницькі прийоми теорії автоматів до загальної методології
інноваційного розвитку національної економіки.
Визначено напрями трансформації процесу взаємодії влади, науки і
бізнесу, до яких віднесені: інституціональний розвиток інноваційної сфери;
розвиток внутрішніх взаємозв’язків, розвиток зовнішніх наукових комунікацій,
розвиток форм фінансової взаємодії, які враховують коопераційні ефекти, що
утворюються за рахунок взаємозв’язків між його елементами, і які спрямовані на
формування їх мережевої організації.
Охарактеризовано організаційно-методичний підхід до активації взаємодії
влади, науки і бізнесу на місцевому рівні за рахунок створення організаційнометодичних рекомендацій і Державної цільової програми інноваційного
місцевого розвитку, яка передбачає заходи щодо забезпечення маркетингового і
консалтингового супроводу інновацій, інформатизації суспільного життя
місцевих

громад,

навчально-тренінгових

програм,

розширення

бізнес-

комунікацій, організації фінансового забезпечення створення і впровадження
інновацій в традиційні і нові сфери місцевого розвитку, що дозволить
забезпечити повсюдність національного інноваційного економічного розвитку і
сприятиме розширенню внутрішнього ринку інноваційної продукції кінцевого
споживання.
За результатами проведеного дослідження сформовано теоретикометодологічні засади, методичні й організаційні положення і концепцію
взаємодії влади, науки і бізнесу в процесі інноваційного розвитку національної
економіки України, спрямовані на забезпечення прискорення інноваційного
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розвитку національної економіки і переходу України до структурнофункціональної організації взаємодії влади, науки і бізнесу за моделлю
«потрійна спіраль».
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що розроблені
в дисертації положення складають методологічну основу для формування
концептуальних засад взаємодії влади, науки і бізнесу в процесі інноваційного
розвитку національної економіки.
Ключові слова: інноваційний розвиток, національна економіка, взаємодія
влади, науки і бізнесу, методологія, концепція, «потрійна спіраль», магістральні
траєкторії, інструментарій.
ANNOTATION
Bieliakova O.V. Innovative development of national economy: conceptual
foundations of government, science and businessinterrelation. - Manuscript.
Dissertation for the degree of a Doctor in Economics in specialty 08.00.03 −
Economics and management of the national economy. – National Academy of
Management. – Kyiv, 2021.
In modern conditions there is a general need for scientific rethinking and change
of established ideas about the directions, methods and tools for interaction of
government, science and business, which would accelerate the pace of innovative
development of the national economy, resulting in the development of global relations
"science - power". , improvement of instruments of state regulation by innovation
sphere, increase of level of synergy, creation of conditions for development of NIS of
Ukraine.
The relevance of the dissertation is due to the need to create theoretical
foundations, research methodology, holistic concept and organizational and
methodological approaches to the formation of a comprehensive concept of interaction
between government, science and business as a basis for innovative development of
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the national economy, which defined the object and subject of research. tasks, as well
as the structure of the dissertation.
The aim of the dissertation is to develop theoretical and methodological
principles, methodological approaches, practical recommendations and organizational
provisions for the formation of conceptual principles of interaction between
government, science and business in the process of innovative development of the
national economy.
In work with the further formation of methodological research of the interaction
of power, science and business in the process of innovative economic development,
which is based on the principles of consistency, certainty, implication,
complementarity, absorption and completeness, which ensures its systemic unity due
to methodological synthesis of fundamentals. and neo-institutional trends, schools and
concepts, theory of economic development, theory of innovative development of
business society, synergetics, as well as ontologization of impulse nature management
of informational, organizational and material interrelations of process elements in the
plane of concepts of physical economy. cooperation effects as a basis for the transition
to NIS models - "triple helix" on the basis of evolutionary and interdisciplinary
approaches.
The dissertation proposes a holistic trajectory concept of forming the process of
interaction of government, science and business in the transition of Ukraine to
innovative development of the national economy on the model of "triple spiral", which
is defined in the formation of higher postulation and presented in a modern inertial
system five levels: methodological, target presentation, methodical, instrumental,
organizational, which ensures the implementation of the structural synthesis of
complex concepts and the relationship between them.
The paper also proposes a well-founded Concept of interaction of power, science
and business in the process of innovative development of Ukraine’s economy, the
peculiarity of which is the acceleration of innovative development of the national
economy with the simultaneous formation of national attractions of NIS transition to
"triple spiral" Object and subject-subject of interaction of the state with business
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structures and scientific sphere and structured for four levels (state forecasting and
planning, goal-setting, instrumental, organizational) that will allow to define terms of
innovative economic development of Ukraine and to create conditions for the transition
to the "triple helix" model.
Improved methodological measures to identify and increase the synergy of
interaction between government, science and business, which, in contrast to the absent,
are designed for use in many information systems informants of the Global Innovation
Index (GII) to assess the cooperative effects of interactions. the relationship between
indicators of innovation resources and scientific and creative results of innovation, as
well as impulse interpretation of signals "input" and "output" of interaction for each
group of indicators, which will increase management by ensuring the transition to
network organization of cooperation between government, science and business.
In the process of improving the scientific and methodological approach to the
optimization of instruments of state regulation by innovative development of the
national economy, which, in contrast to existing ones, develops a methodology for
theories of automata and the use of binary changes and the application of rules and
actions of Boolean algebra. ensure harmonization of legislation in the field of
innovation with other laws and regulations.
Systematized complex factors that determine the structural and functional
organization of the interaction of government, science and business in the process of
innovative development of the national economy, which, in its absence, is sufficient
and includes socio-political, integration, institutional, supporting, economic and
structural factors, the cumulative impact of which unambiguously determines the
characteristic profile of the NIS of the country, which allows to increase the validity of
a set of reforms that constitute a "road map" to ensure the innovative development of
the national economy.
The paper improves the scientific approach to ensuring the conditions of
Ukraine’s accelerated transition to innovative development of the national economy
according to the "triple spiral" model, which, unlike the existing ones, is based on
determining the main trajectories of transformation of structural and functional
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organization of government, science and business. processes, diversification of their
financial support, growth of the role of universities in the system of knowledge
generation and dissemination, network organization of interrelations) taking into
account morphological features of domestic NIS and allows to create conditions for
self-organizational formation of "triple spiral" cells within the current Euro-Atlantic
NIS model of Ukraine.
The dissertation improves the set of strategic guidelines for the transformation
of the process of interaction between government, science and business, which, in
contrast to the existing ones, is aimed at forming institutional attractors of transition to
the structural and functional organization of NIS of Ukraine on the model of "triple
spiral". to differentiate the tools of state regulation by innovative development and
tools for the transformation of the process of interaction between government, science
and business.
The tool of state regulation is improved by innovative development of national
economy (in part of budgetary, monetary, tax, foreign economic, institutional policy,
social technologies, legal regulation) due to decomposition of levers and means of state
regulation on directions and strategic orientations of transformation of process of
interaction. power, science and business, optimization and structural synthesis based
on the developed methodological approach, which, in contrast to the existing one,
ensures consistency of means and levers of regulation and systematic influence of the
state on the innovative development of the country’s economy.
The theoretical basis of innovative development of the national economy is
determined by identifying the chain of formation of its key concepts in the evolution
of dominant paradigms and morphological features of NIS of Ukraine at the level of
its structure and system links, which deepens understanding of the main determinants
of government, science and business. sphere.
The theoretical approach to the interpretation of the concept of interaction of
power, science and business of the "triple spiral" model of NIS from the standpoint of
the concept of physical economy is substantiated, which is based on the revealed
correspondence of system properties and attributes of functional elements of the
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concept. non-stationarity, discreteness, closed control loop) criteria for automatic
control systems, which will integrate the methodological principles, methods and
research techniques of the theory of automata to the general methodology of innovative
development of the national economy.
The directions of transformation of the process of interaction of power, science
and business are determined, which include: institutional development of the
innovation sphere; development of internal relations, development of external
scientific communications, development of forms of financial interaction, which take
into account the cooperative effects formed due to the relationships between its
elements, and which are aimed at forming their network organization.
The organizational and methodological approach to activating the interaction of
government, science and business at the local level through the creation of
organizational and methodological recommendations and the State target program of
innovative local development, which provides measures to provide marketing and
consulting support for innovation, informatization of local communities, educational
training programs, expansion of business communications, organization of financial
support for the creation and implementation of innovations in traditional and new areas
of local development, which will ensure the ubiquity of national innovative economic
development and promote the expansion of the domestic market of innovative end
products.
According to the results of the study formed theoretical and methodological
principles, methodological and organizational provisions and the concept of interaction
of government, science and business in the process of innovative development of the
national economy of Ukraine, aimed at accelerating the innovative development of the
national economy and Ukraine’s transition to structural and functional organization.
Key words: innovative development, national economy, interaction of power,
science and business, methodology, concept, "triple spiral", main trajectories, tools.
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Моделювання парадигми управління знаннями в системі «потрійної спіралі» влада, наука, бізнес // Актуальні проблеми економіки. 2019. № 7. Том 2. С. 25-40.
(1,0 д.а.) Особистий внесок: встановлено значення знань та продукування на їх
основі інновацій в системі «потрійна спіраль» (0,35 д.а.)
29. Бєлякова О.В. Визначення концептуальних основ формування
механізмів взаємодії держави, науки і бізнесу // Збірник наукових праць
Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи
забезпечення
стабільного
соціально-економічного
розвитку».
Серія
«Економіка». Том ХХ, Вип. 311. Маріуполь, ДонДУУ, 2019. С. 142-150. (0,56
д.а.)
30. Бєлякова О.В.
Формування
концептуальних
засад
оцінки
збалансованого розвитку національної економіки в довгостроковій перспективі
// Актуальні проблеми економіки. 2019. № 7. С.182-191. (0,63 д.а.)
31. Бєлякова О.В. Визначення основних важелів державного регулювання
інноваційними процесами в Україні // Актуальні проблеми економіки. 2018. №
12 (210). С. 33-46. (0,88 д.а.)
32. Бєлякова О.В. Визначення концептів трансформації механізму взаємодії
влади, бізнесу і науки в довгостроковій перспективі розвитку національного
господарства України // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті
міжнародної інтеграції. № 30(19). Т. 2. Ч. 2. Херсон: 2018. С. 5-9. (0,31 д.а.)
33. Бєлякова О., Солоха Д. Інноваційні засади формування кластерної
моделі регіонального розвитку національної економіки України // Соціальноекономічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. Херсон: 2018.
№ 31 (20). Т. 1. С. 11-15. (0,38 д.а.) Особистий внесок: розглянуто можливість
кластеризації окремих складових «потрійної спіралі»: влади, наукових установ,
підприємницьких структур (0,25 д.а.)
34. Бєлякова О.В., Солоха Д.В. Основні підходи формування організаційноекономічного механізму інноваційного розвитку // Вісник економічної науки
України. 2017. № 1 (32). С. 84-87. (0,25 д.а.) Особистий внесок: визначено основні
концепти довгострокового суспільного розвитку на засадах взаємодії владних
структур, наукових установ та бізнесу (0,19 д.а.)
35. Бєлякова О.В., Шлапак Н.С., Солоха Д.В., Серкутан Т.В. Методологічні
основи оцінки інноваційного економічного розвитку на синергетичних засадах //
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. ДВНЗ
«ПДТУ». Маріуполь, 2017. Вип. 15. С. 218-225. (0,5 д.а.) Особистий внесок:
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представлено методологічні основи забезпечення сталого інноваційного
розвитку України на засадах синергетичної економіки (0,2 д.а.)
36. Бєлякова О.В. Формування механізму взаємодії бізнесу, науки і влади за
моделлю «потрійна спіраль» // Науковий вісник Ужгородського національного
університету: УжНУ, 2017. Вип. 11. С. 205-210 (Сер. «Міжнародні економічні
відносини та світове господарство») (міжнародна наукометрична база Index
Copernicus). (0,46 ум. друк. арк.)
37. Бєлякова О.В. Концепція формування механізму взаємодії бізнесу,
науки і влади як основи інноваційного розвитку національної економіки //
Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 10. Ч.1. С. 267-271.(міжнародна
наукометрична база Index Copernicus) (0,62 д.а.)
38. Бєлякова О.В. Методичні засади визначення синергії взаємодії держави,
бізнесу і науки в процесі інноваційного розвитку економіки України
[Електронний ресурс]. Інфраструктура ринку. 2016. Вип. 2. С. 395-397. Режим
доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/archive (0,60 д.а.)
39. Бєлякова О.В. Методичні засади удосконалення інструментів
державного регулювання інноваційного розвитку національної економіки
[Електронний ресурс]. Ефективна економіка. 2016. № 4. Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua. (міжнародна наукометрична база Index
Copernicus).(0,55 д.а.)
40. Бєлякова О.В. Концептуальні засади формування інноваційної моделі
довгострокового розвитку // Збірник наукових праць Донецького державного
університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного
соціально-економічного розвитку». Серія «Економіка». Том ХVII, Вип. 299.
Маріуполь, ДонДУУ, 2016. С. 228-236. (0,56 д.а.)
41. Бєлякова О.В. Використання економіко-математичного інструментарію
до оцінки інноваційного потенціалу соціально-економічних систем регіону //
Збірник наукових праць Донецького державного університету управління
«Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного
розвитку». Серія «Економіка». Том ХVI, Вип. 296. Маріуполь, ДонДУУ, 2015.
С. 70-78. (0,56 д.а.)
42. Бєлякова О.В. Фактори впливу на структурно-функціональну
організацію взаємодії бізнесу, науки і влади в інноваційній сфері [Електронний
ресурс]. Ефективна економіка. 2015. № 10. Режим доступу до журналу:
http://www.economy.nayka.com.ua. (міжнароднанаукометрична база Index
Copernicus). (0,50 д.а.)
43. Бєлякова О.В. Розвиток інноваційного потенціалу регіонів України за
умов ринкових трансформацій // Науковий вісник Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу. Івано-Франківськ:
ІФНТУНіГ, 2015. 1. (11) С. 66-72. (сер. «Економіка і управління в нафтовій і
газовій промисловості») (0,44 д.а.)
44. Бєлякова О.В. Сутнісна характеристика забезпечення сталого
регіонального розвитку // Збірник наукових праць Донецького державного
університету управління «Механізми підвищення ефективності управління
функціонуванням регіональної економіки». Серія «Економіка». Том ХIV, вип.

18

279. Донецьк: ДонДУУ, 2014. С. 17-31. (0,94д.а.)
45. Бєлякова О.В. Дослідження сутності процесу формування інноваційного
потенціалу регіональних соціально-економічних систем // Прометей: регіон. зб.
наук. праць з економіки. ІЕПНАН України, 2014. Вип. 3 (45). С. 104-110.
(міжнародна наукометрична база Index Copernicus). (0,44 д.а.)
46. Бєлякова О.В. Напрями забезпечення переходу України до
інноваційного розвитку за моделлю «потрійна спіраль» // Розвиток економічних
методів управління національною економікою та економікою підприємства:
ДонДУУ, 2014. Т. XV. С. 322-328. (серія «Економіка»; вип. 282) (0,39 д.а.)
47. Бєлякова О.В.,
Гончаров Є.В.
Інвестиційно-фінансові
важелі
пожвавлення використання інноваційного потенціалу регіональної екологічної
системи // Економічні та екологічні механізми розвитку України та її регіонів:
ДонДУУ, 2013. Т. XIV. С. 249-261. (сер. «Економіка», вип. 267) (0,82 д.а.).
Особистий внесок: досліджено рівень вагомості фінансової складової
економічного розвитку на реалізацію інноваційного потенціалу регіональної
екологічної системи (0,70 д.а.)
48. Бєлякова О.В., Солоха Д.В. Оцінка ефективності використання
інноваційного потенціалу промисловості // Інституціональні засади розвитку
інтеграційних процесів економіки. 2013. Вип. 3. С. 71-78 (0,50 д.а.). Особистий
внесок: розкрито сутність категорії інноваційний потенціал та доведено його
вплив на розвиток національного господарства (0,35 д.а.)
49. Бєлякова О.В.,
Солоха Д.В.,
Дорошенко Т.О.,
Кремень Я.В.
Дослідження системи цілеполягання щодо розвитку інноваційного потенціалу
промислового регіону // Актуальні проблеми економічного розвитку:
зовнішньоекономічні, виробничі та екологічні аспекти: ДонДУУ, 2013. Т. ХІV.
С. 196-206. (сер. «Економіка», вип. 265.) (0,63 д.а.) Особистий внесок:
сформовано підходи щодо оцінки стану та перспектив формування та
використання інноваційного потенціалу (0,45 д.а.)
50. Бєлякова О.В. Стратегічні орієнтири трансформації механізму взаємодії
бізнесу, науки і влади в інноваційній сфері // Розвиток економічних методів
управління національною економікою та економікою підприємства. ДонДУУ,
2013. Т. XIV. С. 184-192. (сер. «Економіка», вип. 267) (0,46 д.а.)
51. Бєлякова О.В. Національна інноваційна система як структурнофункціональна організація інноваційного розвитку економіки країни // Розвиток
фінансових методів державного управління національною економікою.
ДонДУУ, 2011. Т. ХІІ. С. 212-220. (сер. «Економіка», вип. 190) (0,56 д.а.)
52. Бєлякова О.В., Солоха Д.В. Тенденції трансформації національної
інноваційної системи України // Торгівля і ринок України. ДонНУЕТ, 2011. Вип.
32. С. 23-34 (0,5 д.а.). Особистий внесок: виокремлено закономірності змін
показників вітчизняної НІС (0,47 д.а.)
53. Бєлякова О.В., Солоха Д.В. Вплив державної політики України на
формування, функціонування та розвиток ринку екологічно чистих товарів //
Торгівля і ринок України. ДонНУЕТ, 2010. Вип. 30. С. 90-97 (0,5 д.а.).
Особистий внесок: доведено роль держави у розвитку внутрішнього ринку
інноваційних продуктів кінцевого споживання (0,41 д.а.)
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54. Бєлякова О.В., Солоха Д.В. Інноваційний розвиток промислових
підприємств в умовах забезпечення конкурентних переваг // Управління
економічним розвитком промислових підприємств: ДонДУУ, 2010. Том XI. С.
135-141. (сер. «Економіка», вип. 149) (0,50 д.а.) Особистий внесок: надано
пропозиції щодо забезпечення наукової складової визначення владних засад
впливу на розвиток бізнес структур в форматі національної економіки (0,42 д.а.)
Публікації у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій та
семінарів
55. Бєлякова О.В., Солоха Д.В. Застосування синергетичного підходу до
управління потенціалом складних економічних систем. Proceedings of the 1st
International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and
Scientific Solutions» (January 16-18, 2020). Melbourne, Australia: CSIRO Publishing
House, 2020. Р. 57-67. (0,69 д.а.) Особистий внесок: розкрито сутність складних
соціоекономічних систем та визначено концепти управління ними на
інноваційних засадах (0,52 д.а.)
56. Бєлякова О.В.
Формування
системоутворюючих
складових
національної інноваційної системи. Підприємницька, торговельна, біржова
діяльність: тенденції, проблеми та перспективи розвитку: Матеріали І
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 11 лютого 2020 року).
Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. Київ, 2020.
C. 128-131. (0,25 д.а.)
57. Bіelіakova O. Identification of the main trends in modeling effective
interaction between the state and enterprises of innovative entrepreneurship.
Proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conference "Business
Intelligence: Models, Methods And Techniques". March 4-6, 2020. K .: NAU, 2020.
P. 20-24. (0,31 д.а.)
58. Бєлякова О.В., Солоха Д.В. Маркетингова парадигма поліпшення
взаємодії влади, бізнесу і науки. Маркетингові технології в умовах глобалізації
економіки України: тези доп. ХІV міжнар. наук.-практ. конф., (ХмельницькийСатанів, 28-30 листопада 2019 р. Хмельницький : ХНУ, 2019. C. 197-199. (0,19
д.а.) Особистий внесок: представлено маркетингову парадигму ефективної
взаємодії влади, бізнесу і науки (0,12 д.а.)
59. Бєлякова О.В., Солоха Д.В. Вдосконалення існуючої моделі державного
протекціонізму інноваційного розвитку національної економіки. Економічний
розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали IІI Міжнародної
науково-практичної конференції, 15 травня 2019 р. Ч. 1. Полтава: ФОП Пусан
А.Ф., 2019. С. 114 -116. (0,19 д.а.) Особистий внесок: державний протекціонізм
розкрито як позитивне явище щодо впровадження інновацій у вітчизняних
бізнес-структурах (0,13 д.а.)
60. Бєлякова О.В. Визначення засад державного регулювання інноваційного
розвитку національної економіки. Національна безпека у фокусі викликів
глобалізаційних процесів в економіці. Матеріали Міжнародної наукової
Інтернет-конференції (Київ, 28-29 червня 2018 року). ВНЗ «Національна
академія управління». Київ: НАУ. 2018. С. 73-76. (0,13 д.а.)
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61. Бєлякова О.В., Солоха Д.В. Визначення ключових засад інноваційної
стратегії формування національної економіки. Сучасні інноваційно-інвестиційні
механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції: матеріали
V Міжнародної науково-практичної конференції, 01 листопада 2018 р. Полтава:
ФОП Пусан А.Ф., 2018. С. 41-43. (0,19 д.а.) Особистий внесок: в якості ключових
встановлено концепти розвитку і взаємодії ефективних відносин владних
структур, наукової та бізнесової складових суспільного розвитку (0,11 д.а.)
62. Бєлякова О.В., Солоха Д.В. Дослідження підвищення ефективності
використання синергетичного підходу щодо інноваційного розвитку соціальноекономічних систем. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних
процесів в економіці: матеріали ІІ Міжнародної наукової Інтернет-конференції
(Київ-Fenglin, 12-14 жовтня 2018 р.). ВНЗ «Національна академія управління».
Київ: НАУ, 2018. С. 88-92. (0,31 д.а.) Особистий внесок: синергетичний підхід
представлено як ефективний концепт ініціювання інноваційного розвитку
соціоекономічних структур в стратегічній перспективі (0,2 д.а.)
63. Бєлякова О.В. Визначення
інноваційної складової механізму
довгострокового розвитку країни. Formation of Knowledge Economy as the Basis
for Information Society. [Collected Works] by M.M. Yermoshenko, I.Y.Shtuler etc.
Athens-Kyiv: International Academy of Information Science, 2017. Р. 26-29. (0,25
д.а.)
64. Бєлякова О.В., Солоха Д.В. Визначення інновацій як запоруки
забезпечення сталого розвитку регіонів в довгостроковій перспективі. Економіка
та управління національним господарством: стан, тенденції та перспективи:
матер. III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-24 червня 2016 р.). Одеса,
ОНЕУ, 2016. С. 73-75. (0,19 д.а.) Особистий внесок: систематизовано
теоретико-методологічні підходи забезпечення інноваційного розвитку
національного господарства в довгостроковій перспективі (0,14 д.а.)
65. Бєлякова О.В., Солоха Д.В., Юзвак Є.М. Визначення концептуальних
складових активізації трансформаційних процесів в економічній системі
України. International scientific conference «Modern Transformations of Economу
and Management in the Era of Globalization». Part 1, January 29, 2016. Klaipeda,
Lithuania: Baltija Publishing. P. 160-162. (0,19
д.а.) Особистий внесок:
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ВСТУП

Актуальність теми. Подальший перехід до інноваційного розвитку
національної економіки в сучасних реаліях є єдино можливим шляхом
забезпечення її конкурентоспроможності не тільки на національному, але й на
світовому ринках, випуску високотехнологічної продукції з високою долею
доданої вартості, включення України до світового економічного простору і
забезпечення економічної безпеки країни. Незадовільний стан інноваційного
розвитку економічної системи України зумовлює слабкі позиції країни у
міжнародних рейтингах. Такий стан обумовлений низкою причин, серед яких
одне з чільних місць посідає недосконалість процесу взаємодії влади, науки і
бізнесу, що характеризується слабкістю і суперечливістю правової бази
державного регулювання у сфері інноваційного розвитку, нерозвиненістю
інноваційної інфраструктури, її інституціональною обмеженістю, відсутністю
стимулів до активного включення вітчизняних університетів до процесу
створення і реалізації інновацій тощо. Національна інноваційна система (НІС)
України, що здатна забезпечити повний цикл створення інновацій – від генерації
нового знання до впровадження інновацій – побудована на жорстких вертикалях
«влада – бізнес» і «влада – наука» і фактично запобігає власному
еволюціонуванню

до

більш

високої

форми

структурно-функціональної

організації – моделі «потрійна спіраль».
Отже, існує нагальна необхідність наукового переосмислення і зміни
усталених уявлень про напрями, методи та інструменти забезпечення взаємодії
влади, науки і бізнесу, які б уможливили прискорення темпів інноваційного
розвитку національної економіки, в тому числі – за рахунок розвитку
горизонтальних зв’язків

«наука

–

влада»,

удосконалення

інструментів

державного регулювання інноваційною сферою, підвищення рівня синергії,
створення умов для розвитку НІС України.
Теоретичні
економічного

і

практичні

розвитку

питання

вирішувалися

в

національного
наукових

інноваційного

працях

О. Амоші,
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Є. Ахромкіна,

Ю. Бажала,

В. Баранівського,

І. Ваховіч,

Дж. Гелбрейта,

С. Голубки, Ю. Гончарова, О. Динкіна, М. Єрмошенка, С. Єрохіна, Н. Іванової,
Т. Ковальчука,

І. Кукси,

Т. Логутової,

В. Лук’янова,

Б. Лундвалла,

М. Мельникової,

С. Меткалфа,

Р. Нельсона,

І. Паризького,

П. Перерви,

О. Прокопенко,

Н. Тарнавської,

О. Тєлєтова,

Л. Федулової,

К. Фрімена,

Л. Шаповалової, В. Шевчука, Й. Шумпетера, В. Черняка, Л. Яремко. Підходи й
інструменти забезпечення взаємодії влади, науки і бізнесу в процесі
інноваційного розвитку визначалися в роботах К. Антонової, Г. Беккера,
В. Варнавського,
В. Давиденка,

М. Вебера,

Т. Дерев’ягіна,

Т. Веблена,
М. Дихи,

О. Грішнової,

І. Дубровського,

В. Гостеніна,
С. Данасарової,

А. Денисенка, І. Запатріної, Г. Іцковиця, Є. Ковєшнікової, Р. Коуза, Г. Кучерової,
Л. Лейдесдорфа,

М. Мейера,

О. Маслюківської,

В. Михєєвої,

Е. Уайта,

Л. Фабіуса, А. Штангрета, Ю. Шевчука, І. Штулер.
Визнаючи вагомість теоретичного і практичного доробку науковців,
зазначених вище, слід відзначити, що цілісного концептуального уявлення про
процес взаємодії влади, науки і бізнесу в процесі інноваційного розвитку,
методологічні засади його дослідження, організаційно-методичні підходи до
його формування, напрями й інструменти інституціонального розвитку все ще
не сформовано.
Отже, актуальність дисертації обумовлена необхідністю створення
теоретичних основ, методології дослідження, цілісної концепції й організаційнометодичних підходів до формування комплексної концепції взаємодії влади,
науки і бізнесу як основи забезпечення інноваційного розвитку національної
економіки, що визначило об’єкт і предмет дослідження, його мету і завдання, а
також структуру дисертаційної роботи.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертацію виконано відповідно до тематики науково-дослідних робіт ВНЗ
«Національна академія управління» «Інноваційно-інвестиційні чинники сталого
соціально-економічного розвитку» (номер держреєстрації 0116U003934, 20162020 рр.), у межах якої автором удосконалено науковий підхід до забезпечення
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умов прискореного переходу України до інноваційного розвитку національної
економіки

за

моделлю

«потрійна

спіраль»;

Київського

національного

університету культури і мистецтв Міністерства культури України, зокрема:
«Формування теоретико-методологічних засад забезпечення економічного
розвитку регіону та його оцінка в стратегічній перспективі» (номер
держреєстрації 0115U006581, 2015-2017 рр., керівником роботи виступила автор
даної дисертації), в межах якої автором сформульовано теоретичні підходи до
виявлення коопераційних ефектів взаємодії влади, науки і бізнесу в інноваційній
сфері; «Обґрунтування імперативів інноваційного провайдингу регіону» (номер
держреєстрації 0115U000561, 2015-2017 рр.), у межах якої автором визначено
підходи до формування інформаційного забезпечення взаємодії влади, науки і
бізнесу на основі її імпульсної інтерпретації; «Дослідження розвитку
кроскультурних

відносин

в

економічному

просторі

України»

(номер

держреєстрації 0115U000560, 2015-2017 рр.), в межах якої автором виявлені
морфологічні ознаки структурно-функціональної організації взаємодії влади,
науки і бізнесу в інноваційній сфері і вплив мультикультурного середовища на
їх формування; Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського: «Підвищення конкурентоспроможності
національної економіки» (номер держреєстрації 0107U003876, 2007-2011 рр.), в
межах якої автором обґрунтовано необхідність поглиблення функціональних
зв’язків влади, науки і бізнесу як основи забезпечення інноваційного розвитку
національної

економіки;

«Організаційно-економічний

механізм

розвитку

національної інноваційної системи» (номер державної реєстрації 0112U007295,
2012-2013 рр.), при виконанні якої автором обґрунтовано методологію
дослідження і розроблено концепцію взаємодії влади, науки і бізнесу як
механізму забезпечення інноваційного розвитку національних і регіональних
економічних систем.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розробка теоретикометодологічних засад, методичних підходів, практичних рекомендацій і
організаційних положень щодо формування концептуальних засад взаємодії
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влади, науки і бізнесу в процесі інноваційного розвитку національної економіки
при переході до структурно-функціональної організації НІС на засадах моделі
«потрійна спіраль». Досягнення поставленої мети зумовило необхідність
постановки і вирішення таких завдань:
– узагальнити і розвинути теоретичний базис імперативів інноваційного
розвитку національної економіки;
– систематизувати і розширити набір атрибутивних характеристик
мережевих моделей взаємодії влади, науки і бізнесу в інноваційній сфері;
– сформувати методологію дослідження взаємодії влади, науки і бізнесу в
процесі інноваційного розвитку економіки на засадах еволюційного і
міждисциплінарного підходів;
– удосконалити методичні підходи до підвищення синергізму взаємодії
влади, науки і бізнесу в інноваційній сфері;
– удосконалити

методичні

підходи

до

оптимізації

інструментів

державного регулювання інноваційним розвитком національної економіки;
– визначити комплекс факторів впливу на структурно-функціональну
організацію взаємодії влади, науки і бізнесу;
– удосконалити наукові підходи до забезпечення умов прискореного
переходу України до структурно-функціональної організації взаємодії влади,
науки і бізнесу за моделлю «потрійна спіраль»;
– запропонувати концепцію формування умов взаємодії влади, науки і
бізнесу при переході України до інноваційного розвитку національної економіки
за моделлю «потрійна спіраль»;
– діагностувати системні проблеми інноваційного розвитку економічної
системи України і удосконалити напрями трансформації процесу взаємодії
влади, науки і бізнесу;
– обгрунтувати стратегічні орієнтири трансформації процесу взаємодії
влади, науки і бізнесу;
– удосконалити інструменти державного регулювання інноваційним
розвитком національної економіки;
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– запропонувати концепцію взаємодії влади, науки і бізнесу в процесі
інноваційного розвитку національної економіки;
– розвинути напрями активізації взаємодії влади, науки і бізнесу на
місцевому рівні.
Об’єктом

дослідження

є

процес

національного

інноваційного

економічного розвитку.
Предметом

дослідження

організаційно-методичні підходи

є

теоретико-методологічні

до

формування

основи

і

концептуальних засад

взаємодії влади, науки і бізнесу в процесі інноваційного розвитку національної
економіки.
Методи дослідження. Теоретичну та методологічну базу дослідження
склали положення маржиналізму, неоінституціоналізму, теорії економічного
розвитку,

синергетики,

суспільства,
національної

результати
економіки,

теорії

інноваційної

економіки

наукових досліджень
державного

з

підприємницького

інноваційного

регулювання,

викладені

розвитку
в

працях

вітчизняних і зарубіжних учених. В процесі дослідження використовувався
комплекс загальнонаукових, конкретно-наукових і спеціальних методів, зокрема:
систематизація, діалектичний метод, конкретизація (для побудови ланцюжка
формування теоретичних концептів інноваційного розвитку національних
економік і виокремлення морфологічних ознак НІС України); системний підхід,
аналіз, синтез, дедукція (для обґрунтування методології дослідження взаємодії
влади, науки і бізнесу в процесі інноваційного розвитку економіки); декомпозиція,
аналогія, рангова кореляція Спірмена, математичне моделювання на основі
булевої алгебри (для обґрунтування методичних підходів до визначення напрямів
підвищення синергізму взаємодії влади, науки і бізнесу в інноваційній сфері та
удосконалення інструментів державного регулювання інноваційного розвитку);
концептуалізація, структурне моделювання, структурний синтез (в процесі
визначення факторів впливу на структурно-функціональну організацію взаємодії
влади, науки і бізнесу, визначення напрямів її трансформації, побудови концепції
формування процесів взаємодії влади, науки і бізнесу); монографічний,
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структурно-функціональний синтез (для визначення факторів впливу на
формування НІС за різними моделями і побудови їх характеристичних профілів);
організаційно-структурне конструювання (при формуванні процесу взаємодії
влади, науки і бізнесу), логічне узагальнення (для формулювання висновків).
Інформаційною базою слугували результати досліджень вітчизняних та
зарубіжних авторів, законодавчі акти та нормативно-правові документи з питань
інноваційного розвитку національної економіки, офіційні статистичні матеріали
Державної служби статистики України, інформаційно-аналітичні огляди, звіти
Всесвітнього економічного форуму, результати власних досліджень автора та ін.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розв’язанні важливої
наукової

проблеми

–

розробці

теоретичних

і

методологічних

основ,

концептуальних засад, організаційно-методичних підходів до формування
концепції взаємодії влади, науки і бізнесу в процесі інноваційного розвитку
національної економіки при переході до структурно-функціональної організації
НІС

за

моделлю

«потрійна

спіраль».

Наукова

новизна

результатів

дисертаційного дослідження розкривається в наступних положеннях:
вперше:
– сформовано методологію дослідження процесу взаємодії влади, науки і
бізнесу в процесі інноваційного розвитку економіки, яка побудована на
сформульованих

в

роботі

принципах

несуперечливості,

визначеності,

імпліцитності, компліментарності, поглинання і повноти, що забезпечують її
системну єдність, шляхом методологічного синтезу основоположних принципів
маржиналістських і неоінституціональних течій, шкіл і концепцій, теорії
економічного розвитку, теорії інноваційного розвитку підприємницького
суспільства,

синергетики,

а

також

онтологізації

імпульсної

природи

інформаційних, організаційних і матеріальних взаємозв’язків елементів процесу
в площині концепції фізичної економії, що створює методологічне підґрунтя
дослідження природи і джерел утворення коопераційних ефектів як основи
переходу до моделі НІС-«потрійна спіраль» на засадах еволюційного і
міждисциплінарного підходів;
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– запропоновано цілісну траєкторну концепцію формування процесу
взаємодії влади, науки і бізнесу при переході України до інноваційного розвитку
національної економіки за моделлю «потрійна спіраль», яка ґрунтується на
сформульованому в роботі висхідному постулаті і представлена у вигляді
ієрархічно організованої системи елементів, які розкрито на п’яти рівнях:
методологічному,

цілеутворення,

методичному,

інструментальному,

організаційному, що дозволяє здійснити структурний синтез складових
концепції і взаємозв’язків між ними;
– запропоновано й обгрунтовано Концепцію взаємодії влади, науки і
бізнесу в процесі інноваційного розвитку економіки України, особливістю якого
є спрямованість прискорення інноваційного розвитку національної економіки з
одночасним формування інституціональних атракторів переходу НІС України до
моделі «потрійна спіраль», який забезпечує як суб’єкт-об’єктну, так і суб’єктсуб’єктну взаємодію держави з бізнес-структурами і науковою сферою і
структурований за чотирма рівнями (державного прогнозування і планування,
цілепокладання, інструментальний, організаційний), що дозволить прискорити
темпи інноваційного економічного розвитку України і створити умови для
переходу до моделі «потрійна спіраль»;
удосконалено:
– методичні засади щодо виявлення і підвищення синергізму взаємодії
влади, науки і бізнесу, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на
використанні багаторівневої системи індикаторів Глобального інноваційного
індексу (GII) для оцінювання коопераційних ефектів такої взаємодії,
непараметричного коефіцієнту кореляції Спірмена при виявленні причиннонаслідкових зв’язків між індикаторами інноваційного ресурсу і наукових та
творчих результатів інноваційної діяльності, а також імпульсної інтерпретації
сигналів «входу» і «виходу» взаємодії за кожною групою індикаторів, що
дозволить

підвищити

обґрунтованість

управлінських

рішень

стосовно

забезпечення переходу до мережевої організації взаємозв’язків між владою,
наукою і бізнесом;
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– науково-методичний підхід до оптимізації інструментів державного
регулювання інноваційним розвитком національної економіки, який, на відміну
від існуючих, ґрунтується на методології теорії автоматів і передбачає
використання бінарної системи числення і застосування правил і аксіом булевої
алгебри при формалізації закономірностей впливу інструментів і важелів
державного регулювання, що дозволяє забезпечити узгодженість законодавства
в інноваційній сфері з іншими законодавчими і підзаконними актами;
– комплекс чинників, що детермінують структурно-функціональну
організацію процесу взаємодії влади, науки і бізнесу в процесі інноваційного
розвитку національної економіки, який, на відміну від існуючих, є достатнім і
включає суспільно-політичні, інтеграційні, інституціональні, забезпечуючі,
економічні і структурні чинники, сукупний вплив яких однозначно визначає
характеристичний профіль НІС країни, що дозволяє підвищити обґрунтованість
комплексу реформ, які складають «дорожню карту» забезпечення інноваційного
розвитку національної економіки;
– науковий підхід до забезпечення умов прискореного переходу України
до інноваційного розвитку національної економіки за моделлю «потрійна
спіраль», який, на відміну від існуючих, ґрунтується на визначенні магістральних
траєкторій трансформації структурно-функціональної організації взаємодії
влади, науки і бізнесу (децентралізація управління інноваційними процесами,
диверсифікація їх фінансового забезпечення, зростання ролі університетів в
системі генерації і поширення знань, мережева організація взаємозв’язків) з
урахуванням морфологічних ознак вітчизняної НІС і дозволяє створити умови
для самоорганізаційного формування осередків «потрійної спіралі» всередині
діючої євроатлантичної моделі НІС України;
– комплекс стратегічних орієнтирів трансформації процесу взаємодії
влади, науки і бізнесу, який, на відміну від існуючих, спрямований на
формування

інституціональних

атракторів

переходу

до

структурно-

функціональної організації НІС України за моделлю «потрійна спіраль» і
деталізований за засобами реалізації, що надає можливість диференціювати
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інструменти

державного

регулювання

інноваційним

розвитком

та

інструментарію трансформації процесу взаємодії влади, науки і бізнесу;
– інструментарій державного регулювання інноваційним розвитком
національної економіки (в частині бюджетної, грошово-кредитної, податкової,
зовнішньо-економічної, інституціональної політики, соціальних технологій,
правового регулювання) за рахунок декомпозиції важелів і засобів державного
регулювання за напрямами і стратегічними орієнтирами трансформації процесу
взаємодії влади, науки і бізнесу, оптимізації і структурного синтезу на основі
розробленого методичного підходу, який, на відміну від існуючого, забезпечує
узгодженість засобів і важелів регулювання і системність впливу держави на
інноваційний розвиток економіки країни;
дістали подальшого розвитку:
– теоретичний базис інноваційного розвитку національної економіки за
рахунок виокремлення ланцюжка формування його ключових концептів в
процесі еволюції панівних парадигм і морфологічних ознак НІС України на рівні
її структури і системних зв’язків, що поглиблює розуміння основних детермінант
функціонування процесу взаємодії влади, науки і бізнесу в інноваційній сфері;
– теоретичний підхід до інтерпретації концепції взаємодії влади, науки і
бізнесу моделі «потрійної спіралі» НІС з позицій концепції фізичної економії,
який ґрунтується на виявленій відповідності системних властивостей і атрибутів
взаємозв’язків

функціональних

елементів

концепції

(багатовимірність,

зв’язаність, складність, нелінійність, нестаціонарність, дискретність, замкнутість
контуру управління) критеріальним ознакам систем з автоматичним керуванням,
що дозволить інтегрувати методологічні принципи, методи і дослідницькі
прийоми теорії автоматів до загальної методології інноваційного розвитку
національної економіки;
– напрями трансформації процесу взаємодії влади, науки і бізнесу, до яких
віднесені: інституціональний розвиток інноваційної сфери; розвиток внутрішніх
взаємозв’язків, розвиток зовнішніх наукових комунікацій, розвиток форм
фінансової взаємодії, які враховують коопераційні ефекти, що утворюються за
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рахунок взаємозв’язків між його елементами, і які спрямовані на формування їх
мережевої організації;
– організаційно-методичний підхід до активації взаємодії влади, науки і
бізнесу на місцевому рівні за рахунок створення організаційно-методичних
рекомендацій і Державної цільової програми інноваційного місцевого розвитку,
яка передбачає заходи щодо забезпечення маркетингового і консалтингового
супроводу інновацій, інформатизації суспільного життя місцевих громад,
навчально-тренінгових програм, розширення бізнес-комунікацій, організації
фінансового забезпечення створення і впровадження інновацій в традиційні і
нові сфери місцевого розвитку, що дозволить забезпечити повсюдність
національного інноваційного економічного розвитку і сприятиме розширенню
внутрішнього ринку інноваційної продукції кінцевого споживання.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні
методичні положення і висновки, обґрунтовані в дисертації, доведено до рівня
готових до впровадження конкретних практичних рекомендацій. Розроблені в
дисертації положення складають методологічну основу для формування
концептуальних засад взаємодії влади, науки і бізнесу в процесі інноваційного
розвитку

національної

економіки.

Результати

дисертації,

висновки

і

рекомендації автора впроваджено в практику діяльності:
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – стосовно
комплексу факторів впливу на структурно-функціональну організацію взаємодії
влади, науки і бізнесу (довідка № 161 від 17.12.2018 р.);
 Державної фіскальної служби України – стосовно комплексу заходів з
удосконалення інструментів державного регулювання інноваційним розвитком
національної економіки (довідка № 04-05-02-18/2 від 14.02.2018 р.);
 Міністерства культури України (департамент фінансово-ресурсного
забезпечення) - стосовно цілісної траєкторної концепції формування механізму
взаємодії влади, науки і бізнесу при переході України до інноваційного розвитку
національної економіки за моделлю «потрійна спіраль» (довідка № 43-03/22 від
04.02.2020 р.);
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 Київської Торгово-промислової палати - щодо методології формування
системоутворюючих складових взаємодії влади, науки і бізнесу при реалізації
моделі інноваційного розвитку «потрійна спіраль» (довідка № 18 від
15.01.2020 р.);
 Київської обласної державної адміністрації (департамент економічного
розвитку і торгівлі) – стосовно методичного підходу до оптимізації інструментів
державного регулювання інноваційного розвитку національної економіки
(довідка № 18-ДД/31 від 19.12.2019 р.);
 Київської обласної державної адміністрації (управління культури) –
стосовно наукового підходу до забезпечення умов прискореного переходу
України до структурно-функціональної організації взаємодії влади, науки і
бізнесу за моделлю «потрійна спіраль» (довідка № 18-22/67 від 14.02.2020 р.);
 Запорізької обласної ради – стосовно удосконалення методичного
підходу до оптимізації інструментів державного регулювання інноваційного
розвитку національної економіки (довідка № 33/12 від 20.05.2020 р.);
 Маріупольської міської ради (департамент по роботі з активами) – щодо
впровадження методів реалізації триєдиних інтересів задля ефективного
розвитку національної економіки, який ґрунтується на методології теорії
автоматів і передбачає використання бінарної системи числення і застосування
правил і аксіом булевої алгебри при формалізації закономірностей впливу
інструментів і важелів державного регулювання (довідка № 16-Д/01 від
02.10.2019 р.);
 ГО «Академія економічних наук України» – щодо формування
механізму взаємодії влади, науки і бізнесу на взаємовигідних, партнерських
відносинах, що базуються на інноваційному підґрунті (довідка № 1091 від
20.07.2020 р.);
 ГО «Міжнародна академія інформатики» – щодо застосування
методичного підходу до виявлення і підвищення синергізму взаємодії влади,
науки і бізнесу, який, ґрунтується використанні багаторівневої системи
індикаторів

Глобального

інноваційного

індексу

(GII)

для

оцінювання
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коопераційних ефектів такої взаємодії, непараметричного коефіцієнту кореляції
Спірмена при виявленні причинно-наслідкових зв’язків між індикаторами
інноваційного ресурсу і наукових та творчих результатів інноваційної діяльності
(довідка № 2620-05 від 14.05.2020 р.).
 ГО «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки «СПЕЙСТАЙМ» –
щодо

удосконалення

теоретико-методологічних

підходів

забезпечення

підвищення синергетичного ефекту взаємодії влади, науки і бізнесу в
стратегічній перспективі (довідка № 5 від 14.05.2019 р.);
Результати дисертаційної роботи впроваджено у навчальний процес
Азовського морського інституту Національного університету «Одеська морська
академія» (довідка № 119-2011 від 10.02.2020 р.), Донецького державного
університету управління (довідка № 7 від 08.04.2020 р.), Національної академії
управління (акт від 28.05.2020 р.).
Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки і висновки
дисертації, що виноситься на захист, є результатом особистих наукових
досліджень і одержані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у
співавторстві, у дисертації використано тільки ті ідеї, положення та розрахунки,
що є особистим внеском автора, який конкретизовано у списку публікацій.
Апробація результатів дослідження. Результати дисертації, висновки і
пропозиції було представлено у доповідях і схвалено на науково-практичних
конференціях різного рівня, серед яких: 1st International Scientific and Practical
Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions» (Melbourne,
Australia,

2020);

І

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та
перспективи розвитку» (м. Київ, 2020 р.); International Scientific and Practical
Internet Conference «Business Intelligence: Models, Methods And Techniques»
(м. Київ,

2020 р.);

«Маркетингові

ХІV

технології

(м. Хмельницький-Сатанів,

Міжнародна
в

умовах

2019 р.);

IІI

науково-практична
глобалізації

конференція

економіки

Міжнародна

України»

науково-практична

конференція «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність»
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(м. Полтава, 2019 р.); Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Національна
безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці» (м. Київ,
2018 р.); V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інноваційноінвестиційні

механізми

розвитку

національної

економіки

в

умовах

євроінтеграції» (м. Полтава, 2018 р.); ІІ Міжнародна наукова Інтернетконференція «Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів
в економіці» (Київ-Fenglin, 2018 р.); 7th International Scientific Seminar «Formation
of Knowledge Economy as the Basis for Information Society» (Athens-Kyiv, 2017 р.);
III Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління
національним господарством: стан, тенденції та перспективи» (м. Одеса,
2016 р.); International scientific conference «Modern Transformations of Economу
and Management in the Era of Globalization» (Klaipeda, Lithuania, 2016 р.);
Міжнародна науково-практична конференція «Науково-економічний розвиток:
менеджмент, фінанси та аудит» (м. Київ, 2015 р.); Міжнародна науковопрактична конференція «Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної
економіки в ринкових умовах» (Ужгород-Мукачево, 2015 р.); ХІ (ХХІІ) науковопрактична

конференція

«Міжнародне

науково-технічне

співробітництво:

принципи, механізми, ефективність» (м. Київ, 2015 р.); Всеукраїнська науковопрактична конференція «Становлення сучасного українського суспільства:
політичні, управлінські, економічні та правові аспекти» (м. Київ, 2015 р.); IV
Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг на міжнародних
ринках товарів і послуг: глобальні аспекти» (м. Попрад, Словаччина, 2013 р.).
Публікації. Основні результати досліджень за темою дисертації
опубліковано у 70 наукових працях загальним обсягом 284,13 д.а., з яких
особисто автору належить 117,01 д.а. Із загальної кількості опублікованих
наукових праць – 1 одноосібна і 7 колективних монографій, серед яких 2 видано
за

кордоном,

7

статей

у

виданнях,

індексованих

міжнародними

наукометричними базами Web of Science Core Collection та Scopus, 3 підручники
та 2 навчальні посібники з грифом МОН України, 5 статей у наукових виданнях
інших держав, 30 статей у наукових фахових виданнях та виданнях, що включені
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до міжнародних наукометричних баз, 16 публікацій у матеріалах конференцій.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір мають 3 підручники та 5
монографій.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5
розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг
дисертації – 447 сторінок. Робота містить 33 таблиці, 67 рисунків, 33 додатки.
Список використаних джерел налічує 378 найменувань.
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РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ, НАУКИ І
БІЗНЕСУЗА УМОВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ
1.1.

Інноваційна парадигма розвитку національної економіки

Одним з основних факторів, що призвели до радикальних структурних
змін у світовій економіці, стало зростання ролі інновацій в економіці. Це
відбулося в останні десятиліття ХХ-го та на початку ХХІ століття. Даний процес
пов’язаний відповідно з посиленням впливу науки і техніки на всі сфери
суспільного

розвитку,

призводять

до

фундаментальними

серйозних

технологічними

соціально-економічних

та

змінами,

які

інституційних

трансформацій, що цілком кореспондується з основними положеннями
Концепції сталого розвитку [1]. Світове господарство розвивається за новою
парадигмою, створюється на базі використання знань та інновацій як
найважливіших економічних ресурсів. Інновації стають стратегічним фактором
економічного зростання, впливають на структуру суспільного виробництва,
стабілізують соціальну ситуацію в країні, безпосередньо впливають на обсяг
ВВП і рівень національного доходу країни.
Найважливіша роль інновацій підкреслюється в різних теоретикометодологічних моделях, базис яких було закладено у другій половині XX
століття, коли свій розвиток отримали теорії інноваційної динаміки, теорії
інновацій на базі циклічних закономірностей розвитку економіки, про що
йдеться в наукових роботах [2;3;4;5].
Щодо інновацій, то під ними розуміємо системне використання досягнень
науки і техніки для збільшення конкурентоспроможності як окремого блага в
економіці, так і системи національної економіки в цілому. Інновації є ключовим
елементом, спроможним співвіднести зростання безмежних потреб людства з
обмеженими ресурсами. У цьому сенсі інновації виступають деяким неминучим
і широкомасштабним фактором всього подальшого розвитку національної
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економіки країни у довгостроковій перспективі.
Сучасні інновації розвиваються в умовах відкритої глобалізованої
економічної системи світового масштабу, яка характеризується відкритим
ринком, високим рівнем конкуренції, наявністю систем глобальних комунікацій,
зростанням швидкості генерації інновацій, їх дифузії і поширення. Як результат
цього процесу зросла інтенсивність взаємодії між країнами, компаніями,
організаціями у всіх сферах суспільно-економічного життя.
Сьогодні відбувається становлення нової глобальної економічної системи.
До її основних тенденцій розвитку можна віднести: становлення інноваційноінвестиційної системи, підвищення ролі інновацій, нематеріальних активів і
наукових

знань

як

стратегічного

фактору

економічного

зростання,

інтенсифікацію інтеграційних процесів і розвиток глобального економічного
простору за рахунок посилення міжнародного поділу праці і взаємозалежності
національних економік.
Відмінною особливістю інноваційного типу економічного розвитку є зміна
основних конкурентних переваг господарюючих суб’єктів в умовах відкритого
глобального ринку. Основними критеріями конкурентоспроможності на
світовому ринку стають здатність до впровадження нововведень, новизна
вироблених товарів і послуг, що надаються, а також технічний рівень
виробництва, тобто інноваційний потенціал.
Отже, мова йде про інноваційну економіку. Її характерною рисою є
інноваційний принцип господарювання, суть якого полягає в тому, що головним
джерелом різних нововведень стають наука і освіта, науково-інноваційний
процес, підприємництво.
Економіка знань вимагає особливих якостей людського капіталу,
нарощування когнітивного капіталу, можливо, більш гнучкої і вільної системи
прийняття індивідуальних рішень, заснованих на креативності будь-якого
суб’єкта науково-інноваційного процесу.
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Характерні риси інноваційного типу розвитку національної економіки, які
принципово та змістовно відрізняються від промислового етапу розвитку
економічної системи, відображено в схемі додатку 1.
У світовій економіці протікає активний процес формування парадигми
інноваційного розвитку, в основі якого визнаються знання, інформація та
інновації, які виступають в якості основних економічних ресурсів сучасного
світу - стратегічного фактора економічного зростання.
Сучасна парадигма інноваційного розвитку національної економіки може
характеризуватися наявністю відповідних елементів і умов функціонування (рис.
1.1) [6;7;8].
Історичний ракурс розвитку світової економіки доводить високу
ефективність

інновацій.

Найбільш

активно

протягом

останніх століть

розвивалися країни європейського континенту, до яких через деякий час
приєдналися Сполучені Штати Америки і ряд інших країн.
Поступальний економічний розвиток європейських країн в основному
пов’язаний з впровадженням інновацій, створених в рамках промислової
революції, яка вступила в активну фазу у XVIII ст.
Велика Британія зіграла в цьому важливу роль, оскільки саме тут були
створені і впроваджені у виробництво машини та інноваційне обладнання, що
кардинально змінило виробничий процес на підприємствах.
Слід зазначити, що до завершення першої половини XIX ст. технічна
перевага європейських країн по відношенню до інших країн, дає і економічну
перевагу, що обумовлено скоріше не розвитком науки (яка дала початковий
поштовх до науково-технічної революції), а відокремленим від неї розвитком
техніки (техніка розвивалася практично незалежно від науки).
Умови для реалізації нових можливостей економічного зростання було
забезпечено
комерційного

оптимальним
розрахунку

поєднанням
і

розумної

розвитком
організації

наукового
праці.

Це

знання,
сприяло

найважливішим технологічним проривам, науковим відкриттям і їх широкому
прикладному застосуванню.

Інфраструктура
функціонування
і взаємодії елементів
інноваційної економіки

Складові національної
економіки

1

Освіта і наука
Інноваційна промисловість

Людський капітал
Інноваційна система
Нормативне регулювання
Розвинена інфраструктура (технопарки, бізнесінкубатори, інноваційні центри, кластери, спінофф компанії і т. д.)

Венчурний бізнес – ядро інноваційної економіки

Умови розвитку інноваційної економіки
Високий рівень економічної свободи і конкуренції

Риси інноваційної економіки

Інформатизація національної економіки
(основний ресурс - інформація і знання)

Гідна і конкурентоспроможна якість життя

Якість накопиченого інтелектуального потенціалу
Наявність конкурентоспроможного наукоємного сектора економіки
Високий рівень інноваційної активності суб'єктів господарювання
Заміщення фізичного капіталу інтелектуальним в структурі національного багатства

Інноваційна безперервність
Інтелектуальний і духовний розвиток
особистості, наявність висококваліфікованих
професіоналів в системі, гуманізація всіх сфер
життя людини
Переважання нематеріальних активів в економіці

Надмірність інновацій, пошук нових ринків

Рис. 1.1. Сучасна парадигма інноваційного розвитку національної економіки
Джерело: складено автором за даними [6,7,8]
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Інноваційні методи і інструменти поширення знань, що були сформовані в
розвинених країнах і пройшли апробацію в умовах функціонування НІС,
створюють умови для поступального економічного зростання, приведення в
оптимальний стан (адекватність існуючим реаліям) її елементів, підвищення
рівня і якості життя населення.
На формування і сталий розвиток інноваційної економіки істотно
впливають передумови фундаментального характеру (на це прямо вказують
численні дослідження і досвід розвинених країн [9].
Зокрема, Мільнер Б.З. [10] до таких передумов відносить діючий
економічний режим, що забезпечує розвиток економіки, інтелектуального
підприємництва, створення сприятливого інноваційного клімату, а також роль
держави в розвитку інноваційного середовища (нормативне забезпечення,
адміністративні ресурси, патентознавство тощо).
До основних рис національної економіки інноваційного типу відносять
наступні (табл. 1.1) [11].
Для

ефективної

побудови

інноваційної

економіки,

виконання

модернізаційних умов її організації, обліку суттєвих особливостей необхідно
виокремити принципи формування інноваційної економіки на національному
рівні, які є базисом такого процесу (табл. 1.2).
Враховуючи зазначене, вважаємо, що інноваційний розвиток національної
економіки – це процес сучасного виробництва, який характеризується
зростанням

обсягів

виробленої

продукції

та

підвищенням

її

конкурентоспроможності, що досягається переважно за рахунок активного
впровадження нових знань на базі систематичного, широкомасштабного
використання досягнень наукової і технічної думки.
Сучасні існуючі теоретичні підходи до визначення та трактування поняття
«інноваційний розвиток» згруповано нами у таблиці додатку 2, порівняльна
характеристика поглядів на інноваційний розвиток - у таблиці додатку 3.
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Таблиця 1.1
Основні риси національної економіки інноваційного типу
Риси ІТ

1.

2.

3.

4.

Інформатизація й
цифровізація національної
економіки.

Характеристика

Економічне зростання забезпечується за рахунок
високотехнологічного виробництва, розширення
наукомістких секторів, що в кінцевому підсумку
призводить до збільшення частки інноваційного
продукту в загальному обсязі.
Інноваційна безперервність
Передбачає
невичерпність
найважливіших
економічних ресурсів інноваційної економіки –
інформації та знань, визначає процес руху
інновації, скорочення її життєвого циклу за рахунок
виведення на ринок інших інновацій та оновлених
продуктів.
Зміна статусу людини в
В першу чергу існує затребуваність саме творчої
економіці
праці і креативного мислення, а не фізичних
можливостей.
Базовою (ключовою) складовою формування нових
якостей людського капіталу стають інтегровані в
науковому і освітньому процесах знання.
Об’єктивна необхідність глибоких перетворень в
системі
управління
трудовими
ресурсами
викликана
інтелектуалізацією
економічних
відносин, потребою економіки інноваційного типу
в підготовці висококваліфікованих працівників. В
сучасних умовах повсюдно переважають технології
управління, які характеризуються інноваційними
методами і підходами, орієнтованими на персонал.
При цьому широкого поширення набуває
нематеріальна
мотивація
і
стимулювання
працівників.
Переважання нематеріальних
Використання нематеріальних активів в якості
активів в економіці при
механізму для оцінки комерційної вартості
одночасному якісному
результатів інновацій, інтелектуальної праці та
перетворенні матеріального
інтелектуальної
власності
дає
можливість
виробництва.
економічним суб’єктам збільшувати наукоємність
нових товарів і послуг, що підвищує їх конкурентні
переваги.
Джерело: складено автором за даними [11]

Виходячи з визначення категорії інноваційного розвитку національної
економіки, дослідимо основні концепти впливу на неї світових глобалізаційних
процесів.
Таблиця 1.2
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Принципи формування інноваційної економіки національного рівня
Принцип
№
з/р
1
2
1. Доступність
інформації
2.

3.

4.

5.

6.

3
Можливість отримання необхідної інформації про нові або
відомі новації, знання, інновації, системи інноваційної
діяльності, інноваційні процеси
Наявність сучасних Забезпеченість учасників інноваційного процесу сучасними
ІТ технологій і
інноваційними та комп’ютерними технологіями для обміну
систем
інноваційною інформацією
Створення системи Формування розвиненої інфраструктури, яка обслуговує
відкритих
створення економічних інтелектуальних систем, ресурсів, в
інновацій
обсязі, необхідному для підтримки темпів науково-технічного і
соціально-економічного прогресу на основі інноваційного
розвитку
Вектор на
Прискорення автоматизації та комп’ютеризації у всіх сферах і
софтизацію праці
галузях виробництва фізичної та інтелектуальної праці, а також
управління
Інноваційна
Здійснення радикальних змін соціальної поведінки людей для
активність людей
підвищення інноваційної активності в різних сферах діяльності
людини
Прагнення до
позитивних змін

Використання
інтелектуального
потенціалу
інноваційних
інфраструктур
8. Інформаційна
універсальність
інфраструктури
9. Випереджальна
підготовка
інтелектуального
потенціалу
10. Побудова
інноваційних
систем управління
7.

Сутність принципу

Позитивне сприйняття нових ідей, знань, технологій, готовність
до участі в їх створенні та впровадженні
Здатність носіїв інтелектуального потенціалу оперативно і
гнучко реагувати на потреби економіки в позитивних змінах

Формування інноваційної інфраструктури, здатної до створення
будь-яких інновацій різними технологіями з використанням
будь-яких інструментів
На основі стратегічного аналізу і слабких сигналів про розвиток
економічної ситуації і визначення вартості ефективності
реалізації будь-якого інноваційного проекту, підготовка
фахівців в області інноватики
Ефективне управління інноваційною діяльністю персоналу,
міжустановчих зв’язків, створенням інноваційних мереж і всієї
системи управління інноваційною економікою на основі
сучасних управлінських технологій і механізмів
Джерело: складено автором за даними [11]

Аналіз літературних джерел [12;13;14] дозволив нам виділити наступні
основні напрями впливу глобалізаційних процесів на інноваційний економічний
розвиток національного господарства:
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- прискорений розвиток інформаційних і комунікаційних технологій під
впливом цифровізації економічного простору, для формування баз даних,
- глобальних нейронних мереж передачі та розповсюдження інформації,
техніки її накопичення, обробки й зберігання; – міжнародне міжфірмове
співробітництво і розвиток мережевих організаційних структур на кшталт
великих фінансово-промислових груп, корпорацій, холдингів, тощо;
- функціональна інтеграція і співпраця всередині різнорівневих виробничих
систем;
- загальне

збільшення

обсягу

міжнародної

торгівлі,

нарощування

експортно-імпортних операцій, розширення загального товарообміну й
розширення частки надання послуг;
- міжнародна стандартизація й сертифікація продукції, що виготовляється,
й послуг, які надаються, широке застосування принципів загального
управління якістю на всьому протязі ланцюжку «сировина – технологічний
процес – готова продукція (послуга)» за міжнародно системою якості –
ІSО;
- формування (розширення) ринку екологічно чистої продукції.
Відповідність світовим стандартам й вимогам може бути забезпечена лише
за умов реалізації державної інноваційної політики з усіма її атрибутами [15].
Метою інноваційної політики країни є стабілізація та інтенсифікація
національної економіки, досягнення умов для ефективного виконання і
раціонального використання бюджету за рахунок збереження й розвитку
науково-технічного потенціалу та створення сприятливих умов для інновацій.
Для досягнення цієї мети, для реалізації цілей інноваційної політики, а також
мети оперативного і стратегічного планування необхідне проведення на
національному рівні наступних дій:
- максимально можливе використання досягнень науки при здійсненні
структурної перебудови галузей національної економіки;
- посилення

інноваційної

діяльності

для

створення

нової

конкурентоспроможної продукції, надання послуг відповідного
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рівня та підвищення якості виробничої діяльності до показників
світового рівня і розширення за рахунок цього зовнішнього і
внутрішнього ринку;
- формування різнорівневих науково-технічних та інноваційних
програм і проєктів в інтересах забезпечення сталого соціальноекономічного розвитку у довгостроковій перспективі;
- практичне

запровадження

концепту

комерціалізації

системи

науково-технічних та дослідно-конструкторських розробок;
- підвищення спрямованості державного замовлення на наукову,
науково-технічну наукомістку та інноваційну продукцію (послуги),
спрямовану на вирішення проблем національного рівня;
- залучення інвестицій з регіональних і позабюджетних джерел,
коштів територіальних громад для реалізації науково-технічних та
інноваційних програм і проєктів місцевого значення;
- стимулювання

винахідницької

діяльності,

підвищення

рівня

патентної захищеності продукції і технологій;
- сприяння захисту національних пріоритетів щодо результатів
наукових досліджень, виконуваних за рахунок бюджетів всіх рівнів і
захисту інтересів авторів і патентовласників;
- розвиток бізнес-планування інноваційної діяльності, адекватного
вимогам цифрової економіки.
З позиці реалізації концептів державної інноваційної політики на рівні
національної економіки, інноваційний розвиток являє собою соціальноекономічний процес, в основі якого лежить формування та функціонування
національної інноваційної системи (НІС).
НІС повинна бути здатна до збільшення національного інноваційного
потенціалу та його реалізації на засадах організації високотехнологічних
виробництв, заснованих на використанні продуктів, що створюють високу
додану вартість та інтелектуальній праці [16]. Інноваційний потенціал є основою
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для інноваційної

національної економіки країни та необхідною умовою

досягнення високого економічного зростання.
Інноваційний потенціал країни, за твердженнями науковців [15;17], які ми
цілком розділяємо, становить сукупність факторів і умов, що характеризують
можливість національної економіки розвиватись в інноваційному напрямку в
довгостроковій перспективі. Інноваційний потенціал – це свого роду
характеристика здатності системи до змін, поліпшення, прогресу.
Основним принципом виокремлення ресурсних елементів інноваційного
потенціалу,

а

саме

кадрового,

матеріально-технічного,

інформаційного,

організаційного та фінансового, є їх роль в інноваційному процесі. Діалектична
єдність та роль системоутворюючих складових інноваційного потенціалу
національної економіки представлено на рисунку 1.2.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

фінансові
ресурси

матеріальнотехнічні
ресурси

кадровий
потенціал

забезпечують
визначають
наповнення
технікоумови реалізації
інноваційного
технологічну процесу новими
інноваційного
.
потенціалу
знаннями.
базу потенціалу,
істотно
ідеями,
винаходами,
впливають на
масштаби і
ноу-хау, новими
темпи
технологіями
інноваційної
діяльності

Рис.

1.2

Системоутворюючі

потенціал і
обсяг науководослідних
розробок

якість інформаційного
забезпечення
досліджень і розробок

встановлюють
ефективність
наукової
діяльності

визначають
продуктивність
наукової діяльності

складові

інноваційного

потенціалу

національної економіки
Джерело: складено автором за даними [15;16]

Зазначимо, що складові інноваційного потенціалу НІС не є рівнозначними,
проте, вони сприяють ефективному формуванню витрат на інновації та в цілому
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забезпечують умови реалізації інших елементів потенціалу, виконуючи роль їх
кількісної оцінки.
Визначимо основні фактори, що впливають на інноваційний потенціал
НІС, формують його масштаби і задають основні напрями використання:
- інноваційна політика, що провадиться на різних рівнях НІС органами
влади, місцевого самоврядування й громадськістю;
- інноваційна стратегія суб’єктів господарської активності, які
здійснюють свою діяльність у межах відповідної території, що
входить до складу НІС;
- політика

фінансово-кредитних

установ

стосовно

інноваційно

активних суб’єктів господарювання;
- зміна

споживчих

переваг

під

впливом

новітніх

тенденцій

суспільного розвитку, зокрема екологізації практично всіх сфер
життєдіяльності соціуму;
- характер, форми й масштаби конкуренції;
- існуючий

рівень

розвитку

національної

інноваційної

інфраструктури;
- певні накопичення знань і науково-технічних розробокв рамках НІС
і за її межами, які можна залучити в інтересах ефективного
соціально-економічного розвитку тощо.
Фактори, що впливають на формування інноваційного потенціалу,
визначають як його кількісні параметри, так і здатність ініціювати, поширювати
нововведення, залучати ресурси на принципах комерційної результативності.
Формування потенціалу НІС відбувається в рамках певного інноваційного
процесу [18].
Аналізуючи праці вітчизняних і зарубіжних учених [19;20.], можна
виокремити три етапи еволюції підходів до розуміння інноваційного процесу.
Саме вони відображають його основні моделі: лінійну, паралельну, ланцюгову й
мережеву. Для глибокого розуміння процесу еволюції підходів, розглянемо
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моделі інноваційного процесу першого, другого, третього, четвертого і п’ятого
поколінь.
Побудова моделі інноваційного процесу першого покоління припадає на
50-ті, середину 60-х років ХХ століття. У цій моделі інноваційний процес носить
лінійний характер – модель «технологічного поштовху», тобто являє собою
послідовне перетворення ідеї в товар через етапи фундаментальних, прикладних
досліджень, конструкторських розробок, маркетингу, виробництва і збуту (рис.
1.3) [21].

Фундаментальні
дослідження

Прикладні
НДДКР

Впровадження у
виробництво
й просування
на ринку

Освоєння,
популяризація і
поширення

Рис. 1.3. Лінійна модель інноваційного процесу першого покоління
Джерело: складено автором за даними [21]

Цю модель характеризують таки риси, як: чітке структурування
інноваційного процесу на етапи, послідовність виконання робіт за стадіями,
відсутність передчасного переведення робіт на наступний етап, детальний
розклад робіт за етапами. Ринок тут розглядається як споживач результатів
технологічної активності виробництва. Така модель характерна для планової
економіки, але може бути певною мірою ефективна і в умовах сьогодення, в
проектах, націлених на забезпечення національних пріоритетів досліджень, і
таких, що підлягають контролю з боку держави.
Модель інноваційного процесу другого покоління з’явилася в кінці
1960-х – початку 1970-х рр. Це також лінійна модель. Вона передбачає, що
інновації виникають під впливом потреб ринку, а НДДКР виступають в якості
реакції на запити ринку (рис. 1.4) [21].
Означена модель ще відома як модель «ринкового тяжіння інновацій»
(marketpull, needpullmodel).
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Фундаментальні
дослідження

Прикладні
НДДКР

Впровадження у
виробництво
й просування
на ринку

Освоєння,
популяризація і
поширення

Потреби ринку –
уподобання
споживачів

Рис. 1.4. Лінійна модель інноваційного процесу другого покоління
Джерело: складено автором за даними [21]

Моделі інноваційного процесу третього покоління з’явилися на початку
1970-х – середині 1980-х рр. До цього покоління відносяться «сполучена» модель
Р.Росвелла [21] і «ланцюгова модель» Клайна-Розенберга [22].
Інноваційний процес в цих моделях все ще носить послідовний характер,
але вже включає нерозривний зв’язок технологічних можливостей з потребами
ринку і містять множинні зворотні зв’язки.
Сполучена модель Р.Росвелла акцентує увагу на те, що сфера НДДКР і нові
потреби ринку, а саме споживачів, служать головними джерелами інноваційних
ідей (рис. 1.5).
суспільствасуспільства
Суспільні потреби і потреби ринку

Нова
потреба
Концепція
ідей

Розробка

Новітня
технологія

Виробництво

Маркетинг
і реклама

Ринок –
задоволення потреб

Інноваційні техніка, технології та
виробництво

Рис. 1.5. Сполучена модель інноваційного процесу третього покоління
Джерело: [21;22]

Ланцюгова модель, яка поєднує в собі ланцюжки взаємодій перших трьох
моделей, була запропонована Клайном-Розенбергом [22] розділяє інноваційний
процес на п’ять стадій (рис. 1.6):
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Рис. 1.6. Ланцюгова модель інноваційного процесу Клайна-Розенберга
Джерело: [22]

Зазначимо, що удосконалена модель має такі особливості:
1. Визначається потреба щодо задоволення суспільних потреб на ринку
товарів та послуг;
2. Створюється винахід і розробляється проект нового процесу або товару,
які задовольнятимуть певну потребу;
3. Відбувається детальне проектування і випробування нового продукту;
4. Інноваційний продукт впроваджується у виробництво;
5. Інноваційний товар (послуга) виводиться на ринок задля задоволення
суспільних потреб.
На думку Н. Розенберга і С. Клайна, яку ми цілком поділяємо, між
стадіями інноваційного процесу, існують наступні діалектичні зв’язки [22]:
- основний ланцюг інноваційного процесу (С) – узагальнює всі процеси,
що виникають з часу виникнення ідеї до її поширення на ринку у вигляді готової
продукції (послуги);
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- ітеративний зворотний зв’язок між стадіями (f) –зв’язок зворотнього
характеру, що виникає між підрозділами та виробництвом і характеризує
безперервну внутрішню діяльність з вирішення проблем, що виникають на
різних стадіях інноваційного процесу;
- зворотній зв’язок ринку (F) – зворотній зв’язок, що йде від споживачів і
користувачів інновації до товаровиробника й несе новітню інформацію про
споживацькі переваги й уподобання;
- наукові дослідження як результат – відкриття, які призводять до
радикальних інновацій (D) – відображає зв’язок між фундаментальною наукою
та інноваціями. Деякі інновації виникають у співпраці з університетами або
науково-дослідними

інститутами

та

пов’язані

безпосередньо

з

фундаментальними дослідженнями;
- внесок в інноваційний процес існуючих або нових знань (K) – цей зв’язок
вказує на те, що джерелом інновацій виділяється сфера вже існуючих знань, а
згодом виникають нові фундаментальні дослідження. Відбувається це в тому
разі, якщо існуючі знання не вирішують проблем, що виникають протягом
інноваційного процесу;
- дослідження для пстворення нового знання (R) – відображає непрямий
вплив на ланки в ланцюзі інноваційного процесу фундаментальних досліджень;
- внесок інновацій безпосередньо в наукові дослідження (I) – відображає
можливості для прогресу наукового знання, що відкриваються інноваціями. [22].
Гідність моделі Клайна-Розенберга полягає в тому, що на відміну від
моделей першого і другого поколінь, які визнають як джерела інновацій тільки
фундаментальні дослідження і потреби ринку, вона описує безліч можливих
резервів інновацій: нові знання (наукові дослідження), існуючі знання, знання,
отримані під час навчання, власний досвід та потреби ринку. Такий підхід
передбачив появу моделей інноваційних процесів четвертого покоління.
Моделі четвертого покоління інноваційних процесів, що з’явилися в
середині 1980-х рр. (інтегровані моделі), позначили перехід від розгляду
інновації, як переважно послідовного процесу, до розуміння інновації, як
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паралельного, інтегруючого всі стадії інноваційного процесу.
При цьому стадії інноваційного процесу протікають паралельно і в різних
напрямках, що сприяє прискоренню реалізації технічної ідеї і перетворення її на
готовий продукт (рис. 1.7) [21].
Маркетинг
Дослідження та розробки

Множинні
прямі і
зворотні
зв’язки

Розробка товару
Інжиніринг виробництва
Виробництво
Маркетинг

Запуск
Зустрічі між функціональних команд

Рис. 1.7. Інтегрована модель четвертого покоління
Джерело: складено автором за даними [21]

Інтегрована модель не передбачає суворої послідовності етапів, вона
вважає, що інноваційний процес не завжди починається з наукових, в тому числі
фундаментальних досліджень.
У паралельній моделі збільшується число і складність зворотних зв’язків,
що поєднують елементи інноваційного процесу і дозволяють не допустити
довільного поділу інноваційних процесів на незалежні або слабо залежні
складові частини, а також зменшити тривалість інноваційних процесів,
підвищити результативність і якість нововведень.
Зворотні зв’язки в інтегрованій моделі мають місце не тільки в рамках
системи, але і поєднують її з зовнішнім середовищем, з ринком, споживачами, а
також іншими економічними суб’єктами – учасниками товарообмінних процесів
на ринку товарів та послуг.
У цій моделі принципово змінюється і роль науки. Вона виступає вже не
тільки як джерело інноваційних ідей, а й як ресурс, що пронизує всі ланки
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інноваційного процесу.
В умовах невизначеності, швидкої зміни ринкової кон’юнктури може
виникнути потреба в додаткових наукових дослідженнях і експериментах,
причому ця потреба може виникнути на будь-якій стадії інноваційного процесу.
Модель інноваційного

процесу п’ятого покоління отримала свій

бурхливий розвиток в умовах сьогодення – це модель «стратегічних мереж» [23]
(рис. 1.8).
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Рис. 1.8. Мережева модель інноваційного процесу
Джерело: складено автором за даними [23]

Мережева модель інноваційного процесу являє собою розширену
інтегровану модель на основі можливостей використання інноваторами та
іншими

учасниками

обчислювальної

інноваційного

техніки,

за

процесу

допомогою

яких

систем

інформатики

здійснюється

та

імітаційне

моделювання, автоматизоване проектування та встановлення стратегічних
зв’язків між новаторами, постачальниками, партнерами, споживачами.
Мережеву модель можемо визначити як модель інноваційного процесу,
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адекватну інформаційній економіці, характерну для економіки знань за умов
цифровізації національної економічної системи в цілому.
Застосування розглянутих моделей інноваційного процесу багато в чому
залежить від макроекономічних умов і мікроекономічного стану ділової
активності конкретних економічних агентів – учасників виробничих процесів.
Таким чином, сучасний інноваційний процес необхідно розуміти й
досліджувати як складну систему стратегічної взаємодії його учасників: вчених
– дослідників і новаторів, бізнес-структур, органів державної влади і органів
місцевого

самоврядування,

елементів

інноваційної

інфраструктури,

корпоративних і приватних споживачів.
Вирішення проблеми організації стійких і ефективних зв’язків, які
забезпечили б злагоджене функціонування всієї інноваційної системи, є однією
з визначальних умов тривалого розвитку будь-якого економічного суб’єкта – від
окремого підприємства до регіону і національного рівня в цілому.
Умови подальшої трансформації економіки, розвиток та ідентифікація
сучасного виробництва повинні цілком базуватися на нових рішеннях в галузі
технологій,

техніки,

організаційних

форм

й

економічних

методів

господарювання, тобто різноманітних нововведеннях. Конкурентоспроможність
як окремого продукту, бізнес-структури й країни в цілому на світовому ринку
все більше залежить від продукції, в основі якої лежать нові знання й інноваційні
розробки, отриманні за їх допомогою.
Сьогодні при тісній взаємодії науки і новітніх технологій з виробництвом
відбувається розвиток продуктивних сил. Саме тому актуальність дослідження
інноваційного розвитку України слід розглядати у цьому контексті.
Економічна природа інноваційної діяльності багатогранна. Насамперед,
інновації є фактором економічного зростання. Інновації зі сторони органів
державного управління є додатковим способом розвитку підприємництва. Слід
зазначити, що інновації є стимулом з чітко визначеною владною політикою.
У сучасних умовах, інноваційне підприємництво розглядається як процес
створення й комерційного використання техніко-технологічних нововведень.
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Такі явища як глобальні фінансові кризи та гібридні війни у поєднанні з
внутрішніми конфліктами та протистояннями вимагають особливих умов у
середовищі суб’єктів господарювання. Зовнішні загрози економічній безпеці, як
правило спричинені обмеженими та нерезультативними реформами та
нерівномірною соціальною відповідальністю між усіма учасниками. За таких
обставин

актуалізується

важливість

порушення

питання

становлення

державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу як запоруки
сталого інноваційного розвитку національної економіки країни.
Ідучи

шляхом

інституціоналізації

та

впровадження

практики

корпоративної соціальної відповідальності, слід сформувати національну модель
соціальної відповідальності бізнесу. Така національна модель соціальної
відповідальності бізнесу має передбачає застосування як формальних так і
неформальних інститутів відповідальності.
Перед

державою

та

персоналом

спостерігається

висока

ступінь

диференціації рівнів соціальної відповідальності. Варто зазначити, що їх вплив
на рівень тінізації економіки залежить в першу чергу від розміру та обсягів
господарювання суб’єктів підприємництва.
В той же час важливо наголосити, що на державному та регіональному
рівнях стратегії соціально-економічного розвитку, що існують, наразі не
передбачають

заходів

та

інструментів

для

використання

соціально

відповідальної діяльності, передбаченої для великого, середнього та малого
бізнесу.
Саме тому потребує впровадження ефективних механізмів державного
регулювання в економічну практику. Це забезпечить основу для формування
національної моделі соціальної відповідальності бізнесу. Особливою умовою є
вимога до дотримання рівнів управління (макро-, мезо-, мікрорівнів) та так само
рівнів відповідальності перед державою (владою), кадровим персоналом та
громадянським суспільством [24].
Розвиток бізнесу, розширення існуючих та створення нових корпорацій у
формі акціонерних товариств призвели до появи такого терміну, як корпоративна
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соціальна відповідальність. Одне з визначень корпоративної соціальної
відповідальності відоме як концептуальний підхід або стиль корпоративного
управління, і коли підприємство дотримується його, ефективність та якість
управлінських рішень відображається не лише на економічних ефектах, але й
відповідальності за наслідки рішення, прийняті всіма сторонами, що беруть
участь у процесі діяльності [25].
Ініціатива «Бізнес за соціальну відповідальність» (BSR) трактує цю
категорію як досягнення ділового успіху при дотриманні етичних стандартів
громадянського суспільства та навколишнього середовища [26]. При цьому,
важливо визнати послідовність зусиль у сфері соціальної відповідальності та
досягнення успіху в бізнесі, тобто економічних інтересів власників та
менеджерів. Водночас ця процедура відбуваються без визначення конкретних
суб’єктів, інтереси яких потребують розгляду.
Не існує абсолютних стандартів соціальної відповідальності бізнесу. Вони
змінюються з кожним етапом економічного та соціального розвитку чи науковотехнічного прогресу, культурних особливостей, специфіки історичного розвитку
тощо [27].
Сучасна економічна наука вивчає бізнес як вид діяльності, заснований на
таких особливостях, як [28] свобода вибору термінів та методів діяльності,
автономність у прийнятті рішень; фактор ризику; орієнтація на досягнення
комерційного успіху; інноваційний характер діяльності.
Сучасне підприємництво – цене лише певний вид діяльності, а й певний
стиль і тип економічної поведінки, які йому притаманні [29]: ініціатива та пошук
нетрадиційних бізнес-рішень; готовність ризикувати; гнучкість і постійне
самооновлення; відданість та наполегливість у підприємницькій діяльності;
застосування принципівглобального договору тощо.
Вищевикладене дозволяє дійти висновку щодо важливості бізнесу для
економічного розвитку та економічної безпеки держави [30]. Підприємництво
завжди має супроводжувати науково-технічна, організаційно-комерційна,
економічна творча діяльність, нові підходи до вирішення економічних проблем.
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Це породжує особливий, антибюрократичний стиль економічної поведінки,
фундаментом якого є, з одного боку, постійний пошук нових можливостей та
ресурсів, а з іншого – особиставідповідальність за наслідки своєї діяльності.
Досліджуючи аспекти інноваційного розвитку національної економіки,
зазначимо,

що

формування

на

теренах

України

інноваційної

моделі

економічного розвитку має відбуватися в довгостроковій пролонгованій
перспективі. Держава повинна регулярно ставити та вирішувати проблему
балансу у ефективному розподілі й використанні ресурсів. Для цього в контексті
Концепції сталого розвитку повинна реалізовуватися політика регулювання і
стимулювання інноваційного розвитку. Актуальним на сьогодні тріада
співвідношення між виробництвом продукції споживчого і виробничого
призначення і науки.
Кошти, вкладені в стимулювання споживчого попиту, йдуть на
поповнення інвестиційного потенціалу. Однак, насправді їх відволікають від
інвестиційного і інноваційного напрямків розвитку. Рішення про акумулювання
коштів на здійснення інноваційних проектів призводить до скорочення обсягів
споживання, виробництва та подальшого інвестування.
Суспільство закладає підвалини довгострокової стратегії формування
внутрішнього ринку товарів споживчого та виробничого призначення вкладаючи
кошти в інновації. Реалізація та спрямування усього комплексу заходів
спрямоване на стимулювання інноваційної діяльності визначається Законом
України «Про інноваційну діяльність» [31]. Насправді серйозну загрозу щодо
нецільового використання
скеровування

оборотних

коштів є фінансування «фіктивних» інновацій,
коштів

до

псевдоінноваційтощо,

цев

умовах

несприятливого інвестиційного клімату [32].
Формування інноваційної економіки, як показують численні дослідження
і досвід розвинених країн, безпосередньо залежить від ряду передумов
фундаментального характеру. Так, Мільнер Б.З., чию думку ми цілком
розділяємо,

вважає,

що

[33]

концепт

інноваційної

економіки

–

це

«...встановлення економічного та інституціонального режиму, що забезпечує
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зацікавленість в ефективному використанні наявних і нових знань у розвитку
інтелектуального

підприємництва,

створення

інноваційного

клімату.

Принципово важливим стає поєднання державних і ринкових механізмів
ефективного та максимально можливого залучення об’єктів інтелектуальної
власності в господарський оборот». Важливо підкреслити, що основою
інноваційної економіки виступають наука, система освіти та навички
працюючих, націлені на створення, розповсюдження та цільове використання
інтелектуальних ресурсів. Невичерпність цих ресурсів є очевидною: чим ширше
вони використовуються, тим вони збільшуються. Побудувати інноваційну
економіку можна тільки на високій доданій вартості людського інтелекту.
Результати

проведеного

дослідження

[34;35;36;37]

дозволяють

узагальнити деякі основні ознаки інноваційної економіки. Основними проявами
інноваційної економіки є процеси, що відбуваються у суспільстві:
- створюються необхідні умови для поширення наукових знань, на
державному рівні відбувається підтримка впровадження нових ідей і технологій,
є умови до трансферу знань та їх практичної реалізації в різних сферах
діяльності;
- створення національних інформаційних ресурсів задля прискореної
автоматизації і комп’ютеризації всіх сфер і галузей виробництва і управління, в
результаті чого утворюються розвинені інфраструктури, необхідні для
підтримки постійно зростаючого науково-технічного прогресу;
- формується розвинена інноваційна інфраструктура з метою оперативної і
гнучкої підтримки інноваційного процесу, впроваджуються нові виробничі
технології, відбувається підвищення конкурентоспроможності виробництва;
- створюється система підготовки професійних кадрів та підвищення їх
кваліфікації в сфері інновацій, ефективно реалізуються комплексні проєкти
відновлення та розвитку виробництва як в регіонах, так і на національному рівні;
- інноваційні процеси впливають на соціальні, що призводить до
розширення і активізації інноваційної діяльності також і в інших сферах:
управлінні, освіті, культурі, побуті тощо.
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Отже, висока інноваційна активність на всіх рівнях управління
(громадському, державному, підприємницькому), а також наявність ефективної
інноваційної інфраструктури є свідченням формування економіки знань.
Остання виступає в якості базової складової реалізації інноваційного потенціалу
суспільства, «точки опори» і фундаменту інноваційної економіки.
Інноваційний розвиток безпосередньо пов’язаний з роботою формування
інноваційного середовища, покликаної створити сприятливі умови для
забезпечення

безперервного відтворювального

інноваційного процесу з

позитивною динамікою розвитку.
Невід’ємною частиною процесу формування механізму інноваційної
діяльності є створення інноваційної інфраструктури. Однак це трудомістка і
багатоваріантна задача, що вимагає значних витрат. Тому необхідна попередня
робота щодо формування, підтримки і розвитку ряду ключових елементів
інноваційної системи [38].
Інфраструктура інноваційної діяльності визнається невід’ємною частиною
національної інноваційної системи. Сучасна інноваційна інфраструктура – це
система

взаємопов’язаних

і

взаємодоповнюючих

організацій

різної,

спрямованості різних організаційно-правових форм, а також порядок їх
взаємодії, що забезпечує ефективну реалізацію інноваційної діяльності на всіх
етапах інноваційного процесу [39]. Інноваційна інфраструктура та її розвиток
необхідні для забезпечення взаємодії між основними складовими національної
інноваційної системи: вищою освітою, сектором досліджень і розробок,
державною інноваційною політикою і бізнесом.
Метою інноваційного розвитку є підвищення конкурентоспроможності,
тобто стійкого становища для безперервного розвитку в умовах постійної зміни
зовнішнього середовища і внутрішніх умов.
Відповідно модель інноваційного розвитку економіки (ІРЕ), основними
елементами якої виступають наука, освіта, інноваційно-активне виробництво,
міжнародне науково-технічне співробітництво (рис. 1.9) [40].
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Розвиток кожного елементу окремо, а також їх тісна кооперація і взаємодія
на взаємовигідних умовах передбачає побудову економіки інноваційного типу.
ПЕРЕДУМОВИ
інноваційного
розвитку економіки

II
Розвиток освіти

I
Розвиток науки
Ринок науковотехнічних
нововведень,
інноваційних
технологій і техніки

інноваційний
розвиток економіки

III
Інноваційно активнее
виробництво

Ринок
інноваційної
продукції

IV
Міжнародне науковотехнічне співробітництво

Рис. 1.9. Концептуальна модель інноваційного розвитку економіки
Джерело: складено автором за даними [40]

Слід зазначити, що інноваційний розвиток економіки не можливий без
існування ринку висококваліфікованих фахівців, наукових та технологічних
інновацій, ринку інноваційних технологій, а також ринку інноваційних
продуктів.
У процесі дослідження нами виявлено традиційні та запропоновано нові
функції ключових елементів моделі ІРЕ, порівняльна характеристика яких
представлена у таблиці 1.3 [40].
Таким чином, здійснення традиційних, а також наділення елементів
інноваційного розвитку економіки новими функціями, дозволить посилити
взаємодію між ними і сприятиме активізації інноваційного процесу. Слід вказати
на важливість взаємодії суб’єктів науки і виробництва.
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Таблиця 1.3
Порівняльна характеристика традиційних і нових функцій елементів моделі
інноваційного розвитку національної економіки
Елементи /
функції

Традиційні функції в
інноваційному розвитку

Нові функції

Виробництво

Вивчення
попиту
на
інноваційний продукт, відбір
інноваційних
проектів,
впровадження
НДДКР
у
виробництво,
випуск,
реалізація
інноваційної
продукції тафундаментальних
послуг
Здійснення
і
прикладних
досліджень;
виробництво науково-технічної
продукції,підготовка
висококваліфікованих фахівців

Просування і стимулювання використання
нових
технологій,
розширення
фінансування
впровадження
науковотехнічних
виноходів,
стимулювання
проведення
НДДКР,
співпраця
з
постачальниками і передовими покупцями,
участь в технологічному
Ініціювання
співпраці передбаченні
з виробництвом;
просування інноваційних розробок;
трансфер науково-технічних досягнень;
проведення технологічного передбачення

Підготовка та навчання кадрів,
поширення
нових
знань,
проведення фундаментальних
та прикладних досліджень
Міжнародне Розробка
та
реалізація
науковоміжнародних
проектів
у
технічне
науковій
та
інноваційній
співробіт- діяльності
ництво

Створення
спільних
інноваційних
формувань, що стимулюють інноваційний
розвиток,
проведення
технологічного
передбачення
Ініціювання
науково-технічного
співробітництва на міжнародному рівні,
створення умов для оптимізації такої
діяльності,
розроблення
комплексної
стратегії

Наука

Освіта

Джерело: складено автором за даними [40]

Міцні зв’язки між ними необхідні для ефективного і прискореного
виробництва і поширення знань, а також для забезпечення їх використання в
інноваційних процесах.
Зазначимо, що тісний взаємозв’язок між наукою та промисловістю
забезпечується наявністю добре розвиненої інноваційної інфраструктури,
розробкою та впровадженням інновацій, застосуванням та вдосконаленням
механізмів розвитку та захисту інтелектуальної власності [41].
Сьогодні

інноваційний

економічний

розвиток

неможливий

без

міжнародного науково-технічного співробітництва, заснованого на певній
інституційно-правовій базі, а також міжнародних ініціатив, спрямованих на
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об'єднання зусиль держав у галузі науки та досліджень щодо спільного
промислово-технологічного потенціалу, що має базуватися на партнерських
відношеннях.
Таким чином, реалізація традиційних, а також наділення елементів
інноваційного розвитку економіки новими функціями, дозволить посилити
взаємодію між ними і буде сприяти активізації інноваційного процесу (рис. 1.10)
та створенню нової парадигми.
Комплексний підхід

Системний підхід

Передумови формування
інноваційної складової
Інноваційний потенціал,
ресурси розвитку
інноваційних систем

Інноваційна складова
економіки

Ресурсне забезпечення
Впровадження нових технологій
Інституціональна підтримка
Розвиток інфраструктури
Розвиток нормативно-правового
забезпечення
Закріплення ділової репутації
Вихід на зовнішній ринок
Підвищення конкурентоспроможності

Зовнішнє
середовище
Цілі і завдання
формування інноваційного
виробництва

Модернізація економіки
Розвиток науково-технічного
потенціалу
Створення нових робочих місць
Випуск інноваційної продукції
Соціально-економічний розвиток
Підвищення якості життя

Рис. 1.10. Передумова формування інноваційної парадигми національної
економіки
Джерело: складено автором за даними [41]

Комплексний підхід до дослідження розвитку інноваційної складової
економіки базується на спільному використанні інноваційного потенціалу і
ресурсів розвитку інноваційних систем.
Інноваційні системи за визначенням є відкритими, а отже, важко
встановлювати їх жорсткі межі. Географічна близькість учасників інноваційного
процесу відіграє важливу роль при їх взаємодії. Чим ближче один до одного
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перебувають учасники інноваційного процесу, тим дешевшою, повнішою і,
отже, ефективнішою буде ця взаємодія, доводить [42].
Крім того, дослідники відзначають, що знання є елементом соціальнокультурного середовища країни, притаманного конкретній території. А отже при
передачі географічно віддаленим учасникам інноваційного процесу воно, навіть
виражене у вигляді виробничих технологій і документації, може втратити свою
цінність [43].
Системний підхід дозволяє ефективно розвивати інноваційні процеси на
основі оптимізації механізмів застосування існуючих ресурсів та ймовірних
можливостей економіки в рамках формування та підвищення адаптивності
інноваційного процесу.
Він також дозволяє збалансувати інноваційні потенціали розвитку
регіональної і галузевої економіки з метою забезпечення стійкості інноваційної
складової.
Використання означених підходів дозволяє визначити передумови
формування інноваційної складової національної економіки.
В основі побудови інноваційної складової національної економіки лежать
наступні

принципи:

ресурсне

забезпечення;

технологічне

оновлення;

інституційна підтримка; розвиток інфраструктури; розвиток нормативноправового забезпечення; зміцнення ділової репутації; вихід на зовнішній ринок;
підвищення конкурентоспроможності країни.
В даний час інноваційна теорія національного економічного розвитку [2]
набуває значення парадигми, що одночасно забезпечує спадкоємність основних
положень економічних теорій, напрямків, наукових шкіл в процесі розвитку
підходів та поглядів на його рушійні сили і механізми забезпечення.
Еволюційний характер розвитку економічної науки можна розглядати як
послідовність теоретичних підходів до інноваційного розвитку національної
економіки відповідно до змін певних концепцій суспільного розвитку. Даний
процес представлено на рис.1.11.
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Технічна

парадигми

Техніко-технологічні
нововведення
Незалежна науковотехнічна творчість

Інноваційна

Техніко-економікосоціальна

Техніко-економічна

Інновації, кластер інновацій
(базисні, покращені)
Дисбаланс «технічний –
інституційний розвиток»
Інноваційне середовище

Інноваційна інфраструктура
Інституціональне середовище
Людський капітал
Соціальні інновації
Інформаційне середовище

Економіка знань, максимізація використання інтелектуального
капіталу нації. Синергія взаємодії учасників інноваційного процесу.
Динамізм ринкових процесів. Глобальні економічні процеси, глобальна
конкуренція, внутрішньовидова економічна конкуренція. Інтеграційні
процеси світової економіки. Вичерпання невідновлюваних ресурсів.
Міждисциплінарні теоретичні запозичення економічної науки.
Принцип історизму національного економічного розвитку

Рис. 1.11. Формування теоретичних концептів інноваційної парадигми
розвитку національної економіки
Джерело: складено автором за даними [2]

Таким чином, можна виокремити основні напрямки формування
національної економіки на інноваційних засадах розвитку, а саме:
- розвиток середовища генерації знань;
- підвищення конкурентоспроможності сектора прикладних розробок і
досліджень;
- комерціалізація інноваційної діяльності та формування попиту з боку
приватного сектора;
- відтворення кадрового потенціалу науки;
- формування системи прогнозування пріоритетних напрямків і реалізації
проектів, що мають проривний характер;
- створення системи підготовки кадрів на рівні регіону для інноваційного
виробництва.
Економічна наука виділяє сфери діяльності в межах будь-яких
господарюючих суб’єктів і визначає основні цілі росту й розвитку, а саме:
положення на ринку, рівень продуктивності, наявність ресурсів, ступінь
стабільності,

система

управління,

професіоналізм

персоналу,

соціальна

відповідальність, інноваційна діяльність. У зв’язку з цим виникає безліч
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факторів, що впливають на всі аспекти діяльності суб’єктів господарювання, в
тому числі інноваційний.
Отже, на пожвавлення інноваційної діяльності як з точки зору сприяння
просуванню інновацій, так і з точки зору перешкоджання, впливають економічні,
технологічні,

політичні,

правові,

соціально-психологічні,

культурні,

організаційно-управлінські фактори [40].
Окрім того, в теоріях інноваційного розвитку має місце думка про
наявність внутрішніх – ендогенних об’єктивних факторів поновлення, до складу
яких входять первинні фактори – ресурси, і вторинні – чинники і процеси (табл.
1.4) [40].
Таблиця 1.4
Концептуальні складові парадигми інноваційного розвитку
Основні ознаки

Зовнішні
Інші умови
(екзогенні)
Соціально-економічні
Внутрішні (ендогенні)
результати
фактори і умови розвитку фактори і умови
розвитку
- Нова наукомістка
Первинні:
- Висока
- Явні конкурентні
продукція, яка постійно
наявний природномобільність
переваги або
оновлюється;
ресурсний потенціал
попиту, постійне монопольне (тимчасово)
- Постійно змінюваний
Вторинні:
його оновлення; становище на ринках;
обсяг виробництва;
- Розвинуте інноваційне
- Формування
- Прискорення всіх
- Висока, постійно
підприємництво;
нових ринків на економічних і науковозростаюча ефективність - Постійно поновлювана
нові (оновлені
технічних процесів;
виробництва;
виробнича база;
товари);
- Висока інтеграція
- Стабільні або
- Періодичне оновлення
- Інституційне
науки, освіти,
зростаючі обсяги
організації і управління; середовище, яке виробництва і ринку;
прибутку;
- Періодично змінна
системно
- Активна державна
- Зростаючі ціни
мотивація творчої праці;
оновлюється;
науково-технічна та
виробництва і
- Інноваційні інвестиції;
- Розвинута
інноваційна політика;
споживання;
- Активна інноваційна та
інноваційна
- Активний вплив на
- Зростання заробітної інвестиційна діяльність.
структура;
оновлення існуючих
плати, доходів;
- Наявність
потреб і формування
- Складна, творча
національної
нових.
праця.
інноваційної
системи.
Джерело: складено автором за даними [40]

На

думку

ряду

авторів

[6;7;17;23],

адекватним

методологічним

інструментом формування інноваційного простору є ефективна реалізація
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концепції НІС як комплексу відносин економічних агентів з приводу створення,
поширення і практичного використання інновацій.
Вважаючи на концепцію використання теорії систем [18], зауважимо, що
інноваційний розвиток національної економіки не можливий без побудови й
практичного використання інноваційної системи.
Процеси побудови інноваційних систем нами представлено з точки зору
основних формуючих їх принципів (табл.1.5) [40].
Таблиця 1.5
Порівняльна характеристика концептів формування НІС
Концепт
1
Перманентний
(еволюційний)

Дискретний
(революційний)

Особливості прояву
Переваги
Недоліки
(основний принцип)
2
3
4
Інновації
Реалізується творчий Проблеми з фінансуванням
здійснюються
потенціал інноватора,
інноваційних проектів,
«знизу-вгору»,
інновації
ризики інноваційного
на мікрорівні
відповідають
підприємництва, низький
проявляється
потребам ринку
рівень фундаментальних
інноваційна
НДР.
активність
Інновації
здійснюються
«зверху-вниз»,
інноваційна
активність
проявляється на
макрорівні
Одночасний прояв
інноваційної
активності на всіх
рівнях

Створюються
інституційні умови
прояву інноваційної
активності на всіх
рівнях

Отримання
позитивних
Комбінований
системних ефектів на
(системний)
всіх рівнях,
забезпечених
поєднанням
інноваційних
ініціатив
Джерело: складено автором за даними [40]

Задається цілеспрямований
вектор інноваційного
розвитку, не завжди
відповідний потребам
ринку
Нівелювання «перекосів»
розвитку за принципами
«знизу-вгору» і «зверхувниз»

Безперервність інноваційної діяльності, залучення великої кількості
учасників, зміщення інноваційної активності в бік організаційно-управлінських
інновацій є відмінними рисами сучасних інноваційних процесів.
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Найважливішою (фундаментальною) опорою національної економіки
інноваційного типу виступають наступні ключові системоутворюючі елементи:
наука, система освіти і навички, вміння та здібності працівників.
Оптимальне

поєднання

цих складових націлене

на

формування,

поширення і цільове споживання інтелектуальних ресурсів.
Безперервність інноваційної діяльності, залучення великої кількості
учасників, зміщення інноваційної активності в бік організаційно-управлінських
інновацій є відмінними рисами сучасних інноваційних процесів.
Найважливішою (фундаментальною) опорою національної економіки
інноваційного типу виступають наступні ключові системоутворюючі елементи:
наука, система освіти і навички, вміння та здібності працівників.
Оптимальне

поєднання

цих складових націлене

на

формування,

поширення і цільове споживання інтелектуальних ресурсів.
Безперервність інноваційної діяльності, залучення великої кількості
учасників, зміщення інноваційної активності в бік організаційно-управлінських
інновацій є відмінними рисами сучасних інноваційних процесів.
Найважливішою (фундаментальною) опорою національної економіки
інноваційного типу виступають наступні ключові системоутворюючі елементи:
наука, система освіти і навички, вміння та здібності працівників.
Оптимальне

поєднання

цих складових націлене

на

формування,

досвід

формування

поширення і цільове споживання інтелектуальних ресурсів.
У

розвинених країнах накопичений

значний

інноваційної економіки і її інфраструктури з урахуванням розвитку ринкових
умов господарювання, можливостей задоволення попиту і пріоритетних
напрямків взаємодії науки, виробництва і управління.
Нині кожна країна реалізує власну інноваційну стратегію розвитку
національної економіки. Наприклад, стратегія інноваційного розвитку США
спрямована на формування інноваційного середовища, сприятливого для
створення та комерціалізації інновацій, основним концептом якої є механізм
стимулювання підприємницького сектора.
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Таким чином, процес наукового пізнання, послідовно втілюваний в
елементи виробничої діяльності, є одним із факторів формування інноваційної
складової економіки.
Інноваційна складова економіки – це частина суспільної економіки,
заснована на фундаментальних знаннях та їх трансформації в реальний сектор
економіки, на позитивному сприйнятті нових ідей, технологій, машин, на
готовності суспільства до практичного застосування нововведень у різних
сферах людської діяльності [44].
Основними

концептами

формування

національної

економіки

на

інноваційній основі є:
- розвиток середовища сприятливого задля генерації знань організації
НДДКР;
- підвищення конкурентоспроможності сектора прикладних досліджень і
розробок;
- формування попиту з боку приватного сектора та комерціалізація
інноваційної діяльності;
- відтворення кадрового потенціалу наукового сектора національної
економіки;
- формування системи прогнозування пріоритетних напрямів і реалізації
проектів, що мають проривний характер;
- створення системи підготовки кадрів для забезпечення інноваційного
виробництва.
Сучасний

інноваційний

виробничий

процес

характеризується

багатоаспектністю. від системи макро- і мікроекономічних умов ділової
активності залежить застосування тієї чи іншої моделі інноваційного процесу.
Основними виступають певні економічні агенти – учасники інноваційного
процесу (рис. 1.12) [17;45].
Джерелами інновацій на сьогоднішньому етапі виступають наукові
дослідження та знання, отримані як в процесі навчання так і досвід.
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Методи формування і розвитку інноваційної
парадигми складової національної економіки
Прямі

Не прямі
Створення інноваційної інфраструктури

Адміністративнокомандна форма

Програмноцільовий метод

Нормативно-правове регулювання
Структуризація економіки
Втручання держави в період розвитку
або спаду економіки

Заходи в сфері державної підтримки інновацій

Програми, спрямовані
на підвищення
інноваційної
активності
підприємств

Кадрове
забезпечення
інноваційної
складової

Фінансові
механізми
формування
інноваційної
складової

Державні
замовлення на
проведення
НДДКР

Рис. 1.12. Методи формування і розвитку інноваційної парадигми
складової національної економіки
Джерело: складено автором за даними [17, 45]

Системоутворюючі елементи інноваційної моделі національної економіки,
включають, зокрема, матеріально-технічні, фінансово-організаційні й кадрові
можливості, соціально-психологічні фактори колективу.
Для забезпеченості керованості цього процесу потрібен дієвий механізм
управління інноваційним розвитком національної економіки. Цей механізм слід
розглядати як усю сукупність засобів і методів управління, що призводять до
інноваційних змінам. Визначено, що механізм управління інноваційним
розвитком національної економіки має поєднювати прямий і зворотній зв’язок, а
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також визначатикерованість руху у функціонування і розвитку економічної
системи.
Дослідимо базові складові цього процесу для повного розуміння
механізмів управління інноваційним розвитком національної економіки. Отже,
на наш погляд, він включає наступні концепти інноваційного розвитку
національної економіки:
- інституційні основи інновацій та державне управління інноваційною
діяльністю;
- управління взаємодією з зовнішнім середовищем і, в першу, чергу,
механізми фінансування інноваційного розвитку різнорівневих виробничих
систем;
- управління взаємодією з постачальниками і споживачами (в тому числі інституційне управління як управління обмеженнями та нормами діяльності
фірм і їх контрагентів);
- врядування та розвиток системи проектно-орієнтованої діяльності;
- врядування та розвиток персоналу (кадрове забезпечення) проектноорієнтованої діяльності.
Стан, який спостерігається сьогодні в інноваційній сфері України, свідчить
про існування суттєвих системних перешкод щодо формування інноваційної
моделі розвитку національної економіки, які створюють дистанціювання між
розвитком виробництва і процесів в науково-технічній сфері, створюють бар'єри
для централізованого та децентралізованого фінансування інноваційного
розвитку національної економіки.
Єдиним можливим способом досягнення поставлених Урядом цілей
економічного зростання є перехід економіки України на інноваційну модель
розвитку. Початковою стадією побудови інноваційної економіки, як свідчать
результати наукових досліджень [6;7;9], є розробка національної інноваційної
системи, ефективної НІС, підґрунтя якої формується на інтеграції досягнень
науки і бізнесу в рамках забезпечення державою відповідного середовища, тобто
відповідного сприятливого клімату.
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Наголосимо, що сьогодні інноваційна діяльність, як і інші сфери
господарювання, все більше і повсюдно виходить за рамки національних
кордонів. Інтернаціоналізація в даному випадку набуває різноманітних форм,
зокрема, створюються національні або спільні дослідницькі центри за кордоном,
об’єднуються

взаємодоповнюючі

лабораторії,

укладаються

міжнародні

стратегічні альянси між компаніями, в тому числі конкуруючими, залучаються
вчені з усього світу в пріоритетні інноваційні галузі тощо.
Нова хвиля технологічних змін, спричинена переходом провідних
економічних систем світу до 6-го й навіть 7-го технологічних укладів, істотно
посилила роль і значущість інновацій у світовому соціально-економічному
розвитку.
Це пов’язано із зростанням впливу науки і техніки на всі сфери
життєдіяльності соціуму, з фундаментальними технологічними й структурними
зрушеннями, спрямованими на великомасштабні соціально-економічні та
історичні зміни. Відповідно, змінюється набір основних факторів і джерел
економічного зростання.
Серед безлічі сучасних концептів, важелів, чинників, що створюють
формуванню національних конкурентних переваг на інноваційних засадах, на
переконливу думку українських вчених [46;47], виокремимо ряд основних (на
нашу думку) визначальних факторів:
- стан освіти і науки;
- збереження і зміцнення здоров’я населення;
- розвинене інформаційне середовище;
- здатність державного управління забезпечити умови для розкриття
творчих здібностей кожної особистості;
- висока якість життя і чистота навколишнього середовища;
- здатність господарського механізму генерувати високу інноваційну
активність;
- розвиток

ключових

технологічного укладу;

виробничо-технічних

системнового
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- ефективна система державного управління економікою на всіх
рівнях дослідження економічних систем.
Тобто всі фактори, зазначені нами вище, цілком кореспондуються з
положеннями Концепції сталого розвитку і їх практична реалізація забезпечить
сталий економічний розвиток національної економіки України в довгостроковій
перспективі.

1.2.

Структурно-функціональна організація інноваційного розвитку
національної економіки

Історичний досвід економічного розвитку провідних країн світу відчить,
що найважливішою умовою стало підвищення їх конкурентоспроможності та
забезпечення

провідних позицій

національних економічних систем

на

міжнародних ринках наукоємної продукції. Домогтися цього вони змогли за
рахунок переведення економіки на інноваційний напрям розвитку, а також
формування національної інноваційної системи. При цьому інноваційна система
розглядається як визначена сукупність певних інституційних утворень, основна
діяльність яких скеровується на відтворення знання, наукової інформації та
нововведень за допомогою консолідації науки, освіти, бізнесу і держави на
взаємовигідній основі з метою збільшення економічного потенціалу країни або
регіону [48]. Інноваційна система в свою чергу є підсистемою економічної
системи, її функція полягає у модернізації системи виробництва за допомогою
розробки нового продукту ітехнологічного процесу, а також послуг та інших
соціальних інновацій.
Реалізація основних функцій інноваційної системи на рівні національної
економіки за умов ефективного державного управління й законодавчого
забезпечення надають їй масштабів й трансформують у національну інноваційну
систему.
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Отже, НІС являє собою єдину сукупність

організацій (структур,

інститутів) взаємопов’язаних між собою, що здійснюють виробництво і
реалізацією інноваційних знань і технологій в рамках національної економічної
системи. [49].
Термін «національна інноваційна система» вперше у науковий обіг ввів
Крістофер Фріман, професор Університету Сассекса (Велика Британія). На його
думку, НІС – складна система економічних суб’єктів і суспільних інститутів
(норм, права), що беруть участь у створенні, зберіганні, поширенні і
перетворенні нових знань в нові технології, продукти і послуги, що
споживаються суспільством [50]. Це мережа приватних і державних інститутів і
організацій, діяльність і взаємодія яких призводять до виникнення, імпорту,
модифікації та розповсюдження нових технологій.
Розвиток НІС носить, як правило, «осередковий» або мережевий характер:
НІС зростає локально, створюються зони з особливо сприятливими для інновацій
умовами, потім число зон (вузлів) збільшується, їх досвід тиражується.
У світовій економічній теорії концепція національних інноваційних систем
з’явилася у 80-х роках ХХ століття [51]. Концепція визначила, що держава,
наука, освіта, промисловість, суспільство і навколишнє середовище становлять
сукупність елементів, що визначають рівень інноваційного розвитку країни. Ця
концепція НІС отримала розвиток в рамках роботи Організації економічного
співробітництва і розвитку (ОЕСР).
У матеріалах ОЕСР у 1997 році було дано визначення НІС як «мережі
установ в державному і приватному секторах, які впливають на інноваційні
потенціали економіки. Їх робота пов’язана з їх здатністю до поширення знань і
технологій між підприємствами і секторами, які стимулюють подальші інновації
завдяки інституційним зв’язкам та зв’язків на товарних ринках» [52].
Офіційне визначення НІС України наведено в Концепції розвитку
національної інноваційної системи [359]: «Національна інноваційна система –
цесукупність законодавчих, структурних і функціональних компонентів
(інституцій), які задіяні у процесі створення та застосування наукових знань та
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технологій і визначають правові, економічні, організаційні та соціальні умови
для забезпечення інноваційного процесу».
Аналіз наукових джерел дозволив дійти думки, що серед науковців немає
єдиного підходу до визначення поняття НІС (табл.1.6).
Кожен з авторів пропонує своє визначення НІС, акцентуючи увагу на її
окремих елементах, на структуруванны і взаємозв’язках.
У той же час всі вони дотримуються загальних методологічних принципів:
- особливу роль в економічному розвитку відіграють знання;
- головним фактором економічної динаміки є конкуренція між
підприємцями, в основі якої лежать інновації;
- інституційний контекст інноваційної діяльності прямо впливає на її
зміст і структуру.
Таким чином, можна зробити висновок, що у науковій літературі
відзначаються такі основні характеристики НІС, як:
1) системний характер, тобто розгляд її як сукупності особливим чином
взаємодіючих елементів;
2) інституційний аспект, тобто вплив існуючих в суспільстві формальних і
неформальних інститутів на темпи і масштаби розвитку інновацій;
3) поширення нових знань і технологій як головна функція НІС.
Результати аналізу досліджень українських і зарубіжних авторів щодо
визначення НІС і українського законодавства, дозволили сформулювати
авторське розуміння сутності НІС як сукупності взаємодіючих між собою
інститутів держави, суспільства і приватних організацій, діяльність яких
спрямована на створення і впровадження нових технологій і знань, в основі якої
лежить конкуренція, для підвищення ефективності національної економіки, її
модернізації та структурної перебудови, підсумком якої має стати підвищення
рівня життя громадян України.
При такому підході щодо НІС, особлива увага приділяється наявності
конкуренції, як інструменту створення нових, затребуваних технологій,
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Таблиця 1.6
Наукова карта визначення поняття «національна інноваційна система»
Визначення поняття НІС
1
Комплекс взаємозалежних інститутів організаційного і правового характерів,
пов’язаних особливою структурою, які забезпечують протікання національного
інноваційного процесу, окремі його стадії, а також участь і регулюючу роль
держави у сфері інноваційного розвитку.
Законодавчо встановлений комплекс правових, економічних, організаційних,
логістичних та інших механізмів державної підтримки і стимулювання
інноваційних процесів на кожному з етапів, а також структура інститутів та
інфраструктура, які мають залучити ці механізми до відповідних сфер наукової,
науково-технічної та виробничої діяльності, а також до ринкового сектора.
Сукупність взаємопов’язаних інститутів, призначених для того, щоб створювати,
зберігати й передавати знання, навички й артефакти, що визначають нові
технології.
Динамічна, відкрита, структурована підсистема міжнародної інноваційної
системи, що складається із взаємопов’язаних активно співпрацюючих інституцій
та забезпечувальних інститутів, які задіяні у процесі створення, акумуляції та
реалізації наукових знань, техніки і технологій з урахуванням правових,
економічних, організаційних, соціально-культурних умов інноваційного процесу
в межах національного господарства і на основі стратегії науково-технологічного
розвитку, основною метою якої є підвищення конкурентоздатності економіки та
рівня життя населення.
Історично, культурно, економічно, науково-технічно й інформаційно обумовлена
сукупність відносин між суб’єктами інноваційної діяльності з приводу створення,
розповсюдження та використання інновацій, яка має місце в межах певної країни.
Сукупність взаємопов’язаних організацій (структур), зайнятих виробництвом і
комерціалізацією наукових знань і технологій у межах національних кордонів,
малих і великих компаній, університетів, лабораторій, технопарків та інкубаторів,
як комплексу інститутів правового, фінансового й соціального характеру, що
забезпечують інноваційні процеси і мають потужне національне коріння,
традиції, політичні та культурні особливості.
Економічний механізм, заснований на розробці і експлуатації нових знань,
підприємницькому підході, інтеграції в зовнішні ринки і прискореному розвитку
конкурентоспроможності країни та її регіонів.
Сукупність взаємопов’язаних організацій (структур), які займаються
виробництвом і комерційною реалізацією наукових знань і технологій в межах
національних кордонів.
Сукупність елементів та їх взаємозв’язків, що забезпечують створення,
розповсюдження та використання нових і економічно корисних знань, які
локалізовані в межах національних кордонів.
Сукупність різних інститутів, які спільно та індивідуально роблять свій внесок у
створення і дифузію нових технологій, створюють конструкцію, в межах якої
уряд формує і реалізує інноваційну політику.
Сукупність інститутів, взаємодія яких детермінує інноваційність національних
фірм.
Система взаємодіючих суспільних та приватних фірм, університетів, державних
установ, діяльність яких спрямована на розвито науки і технологій в межах
національних кордонів.
Джерело: складено автором

Автори
2
[16]

[55]

[48]

[56]

[57]

[58]

[59]
[60]
[61]

[62]
[63]
[64]
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продуктів і послуг, адже конкуренція в економіці є елементом
максимально ефективного використання ресурсів та капіталу.
Різні визначення НІС враховують певні елементи цієї структури, кількість
цих елементів і їх особливості залежать від розуміння структури національної
інноваційної системи, умов і факторів, що визначають інноваційний процес.
Не зважаючи на відсутність єдиного погляду щодо НІС, Бліннікова О.В.
виокремлює деякі узагальнені закономірності їх розвитку економічного
характеру:
- посилення інтеграційних процесів в науці, освіті і виробництві, що
призводить до зростання обсягів взаємодії між підсистемами і елементами НІС і
інтенсивності внутрішніх взаємозв’язків на ринку;
- посилення

ролі держави

у формуванні та

розвитку НІС,

що

розпочинається з методів прямого управління до механізмів індикативного
планування;
- зростання орієнтованості інвестицій на інновації;
- зростання ролі регіонів та окремих територіальних і міжрегіональних
комплексів у розвитку НІС;
- зміна всіх компонентів господарської системи, що гарантують розвиток
НІС.
Отже, національна інноваційна система - це середовище, що визначає
функціонування інноваційної економіки в суспільстві знань, зростання
наукомісткого виробництва, забезпечує збереження природи, здоров’я людини і
його матеріального задоволення за допомогою згенерованих інноватором
інновацій.
Концепція розвитку національної інноваційної системи також визначає,
що НІС формують підсистеми: державне регулювання, освіта, генерація знань,
інноваційна інфраструктура, виробництво [54].
Модель, що відображає взаємодію елементів НІС, зведемо до наступного:
- державі належить функція сприяння генерації фундаментального
знання і комплексу технологій, що мають стратегічний характер,
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створення інноваційної інфраструктури, інвестиційного клімату і
сприятливих умов для функціонування наукомістких виробництв
незалежно від правової форми організації.
- головними елементами НІС виступають інноватори і бізнес, який на
основі

ефективного

комерційного

використання

результатів

інтелектуальної діяльності інноваторів випускає нову продукцію
(надає послуги), удосконалює процес виробництва і, в кінцевому
рахунку, забезпечує зростання доданої вартості в країні. Їх діяльність
сприяє формуванню більш комфортного і безпечного життя
населення країни.
- інші елементи НІС (інститути державного розвитку і громадянського
суспільства, посередницькі організації) відносяться до елементів
механізму організації їх взаємодії.
Чим результативніше працює цей механізм, тим вище число виданих
патентів, темп зростання ВВП, накопичення національного доходу, підвищення
якості життя й якості трудового життя населення країни.
Виходячи з викладеного та враховуючи [65;66;67] визначимо стратегічні
цілі НІС:
- формування

та

розвиток

інноваційного

мислення,

інноваційної

компетентності, інноваційної активності у суб’єктів виробництва, мотивованих
на інноваційну діяльність;
- забезпечення інноваційного процесу як умови розвитку інноваційної
економіки;
- створення фундаменту нової економіки – економіки знань, яка
визначається наукомістким виробництвом та інноваційним характером послуг;
- забезпечення сталого економічного зростання країни та зростання якості
та рівня життя, інноваційної культури за рахунок генерації та матеріалізації
інновацій у всіх сферах буття людини;
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- створення

умов

якісного

природокористування,

збереження

навколишнього середовища, природи та забезпечення збереження здоров’я
людини.
Стратегічними завданнями, які потребують й можуть бути вирішені в
рамках НІС, є наступні [65;68]:
- прогнозування та моделювання довгострокових і середньострокових
пріоритетів інноваційного розвитку економіки, соціальної, військової, освітньої
та інших сфер діяльності;
- розробка багатофакторного підходу до критеріїв інноваційного розвитку,
крім ВВП;
- зосередження основних ресурсів на інноваційних ядрах розвитку
інноваційної економіки;
- розробка і реалізація концепції партнерства держави, виробництва,
бізнесу, науки, освіти, регіонального, муніципального рівня для досягнення
стратегічних цілей на базі формування комплексних інтеграційних програм і
проектів;
- формування та розвиток внутрішнього ринку споживання результатів
інноваційної діяльності;
- територіальна та продуктово-технологічна кластеризація інноваційної
діяльності у вигляді територій інноваційного розвитку та науково-технологічних
кластерів (мережі інкубаторів, технопарків, технополісів та ін.);
- розвиток фондового ринку, ринку венчурного капіталу та бізнес-ангелів;
- створення та розвиток інноваційної інфраструктури.
За умов використання й реалізації основних концептів системного підходу,
визначимо концепцію функціонування й розвитку НІС в довгостроковій
перспективі. Системний підхід до визначення концепції НІС передбачає, що вся
сукупність інституційних структур та іституцій, які взаємопов’язані між собою
(великий, малий та середній бізнес, заклади вищої освіти та науково-дослідні
центри, органи державної влади та регіональні органи влади, центри трансферу
технологій, фінансові ринки тощо) здійснює вплив на інноваційний розвиток та
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його напрямки, що основні її елементи діють спільно для досягнення головних
цілей НІС (додаток 3).
В рамках дослідження НІС центральне місце займає визначення
найважливіших її складових і аналіз форм циркуляції знань всередині неї.
Розглянемо

структуру

національної

інноваційної

системи

(НІС)

представленої на рис. 1.13. [69;70;71;72]. Основу НІС становить підсистема
генерації знань, яка являє собою сукупність організацій, що виконують
фундаментальні дослідження.
По-перше, це комплекс інститутів, що беруть участь у виробництві,
передачі і використанні знань – фірми і утворені фірмами мережі, науководослідні установи.
Сюди ж входять елементи економічної інфраструктури забезпечення
досліджень і розробок – національні служби науково-технічної інформації,
патентування та ліцензування, стандартизації, сертифікації, статистики,
аналітичні центри для вивчення зарубіжного досвіду, підготовки прогнозів
науково-технічного розвитку і формування на їх основі системи національних
наукових пріоритетів у забезпеченні інформацією осіб, які приймають рішення.
По-друге, це фактори, що впливають на інноваційний процес, умови,
створювані макроекономічною політикою і державним регулюванням; система
освіти і професійної підготовки; особливості товарних ринків та ринків факторів
виробництва; система фінансування інновацій тощо.
Практично у всіх дослідженнях, присвячених НІC, увага акцентується на
тому, що

ключову роль в інноваційному процесі відіграють технологія та

інформація.
Технологічний

розвиток

є

результатом

складного

комплексу

взаємозв’язків між учасниками системи – підприємствами, університетами та
державними науковими установами.
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органи державного управління
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інноваційних розробок
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на формуванняі нноваційного
середовища, закони, норми,
правила, стандарти

Підприємницький інноваційний сектор
Консалтингові
агенції
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фонди
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Трансфер технологій

Незалежна
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фірми
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біржи

Трансфер технологій

Рис. 1.13. Структура національної інноваційної системи
Джерело: складено автором за даними [69;70;71;72]
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Рис. 1.14. Узагальнення елементів НІС провідних економічних систем світу
Джерело: складено автором за даними [40]

НІC різних країнах відрізняються одна від одної. Перед ними ставляться
свої специфічні цілі і завдання. На рис. 1.14, представлена схема, що виділяє
характерні риси моделей НІС різних країн [40].
В рамках даної моделі формуються (виокремлюються) національні
особливості НІС.
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Вони проявляються у визначенні ролі держави і бізнесу у виконанні
функцій, ролі великого і малого бізнесу, в співвідношенні фундаментальних,
прикладних досліджень і розробок, в динаміці розвитку, галузевої і регіональної
структурах інноваційної діяльності [73].
Порівняльна характеристика моделей НІС за типом розвитку представлена
нами у таблиці 1.7.
Охоплюючи сфери політичного, державного регулювання генерації,
поширення, застосування, комерціалізації знань, теоретична модель НІС як
сукупність суб’єктів та об’єктів інноваційної діяльності, що взаємодіють під час
формування та реалізації інноваційної продукції, містить підсистеми.
Підсистеми інноваційної системи України представлено як концептуальну
модель НІС (рис. 1.15).
Держава зобов’язана здійснювати щорічний аналіз і моніторинг інновацій,
складати прогнози впровадження інновацій, виявляти причини, що заважають
впровадженню нововведень і на цій основі розробляти прогресивні умови
функціонування інноваційної сфери.
Перш за все це стосується формування попиту внутрішнього ринку на
інновації за допомогою розробки державних інноваційних програм на всіх рівнях
і створення галузевих і регіональних інноваційних систем.
Державна політика зобов’язана забезпечити взаємодію всіх підсистем НІС.
Підприємства не зацікавлені у випуску інноваційної продукції, що призводить
до недостатнього розвитку інноваційних інфраструктурних елементів, а також
внутрішнього ринку інноваційної продукції.
Тому держава зобов’язана вирішити проблеми реалізації інновацій. Також
на державі лежить відповідальність за стимулювання впровадження інновацій у
наукомісткі виробництва, імпорт відсутніх технологій та створення умов щодо
залучення світових знань й відкриттів.
Наступною є підсистема освіти і генерації знань, яка являє собою
сукупність організацій освітнього профілю з підготовки кадрів з інноватики,
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управління інноваційними системами, а також підготовки навчальних посібників
для всіх рівнів освіти.
Таблиця 1.7
Порівняльна характеристика моделей НІС за типом розвитку
Назва моделі
1
Ринково
еволюційна

Ринкова
радикальна

Індустріальна
«добудована»

Інноваційноактивна
«Знаннєвоактивна»

Інноваційносировинна

Характеристика
2
Попит на технології народжує пропозицію;
структурні елементи НІС створюються і
розвиваються
під
впливом
і
розвитку
платоспроможного попиту суб’єктів;
держава прагне ефективно витрачати, але
продовжує політику безоплатного субсидування
системи виробництва наукових кадрів, сфери
фундаментальних
і
частини
прикладних
досліджень, середовища ринкових інститутів
НІС.
Скорочення попиту на інноваційні розробки з
боку, зростання на них попиту приватного
сектора;
розподіл державних коштів на конкурсній основі
між організаціями будь-якої форми власності та
будь-якої приналежності до країни;
зростання внутрішньо корпоративних дослідних
підрозділі
Розвиток державою інноваційної інфраструктури
та інших відсутніх елементів НІС;
велике вливання і розпорошення державних
коштів за напрямками розвитку
Пропозиція народжує попит;
зростання державних витрат на комерціалізацію
передових технологій
Особлива роль відводиться розвитку інноваційної
освіти і формуванню «інноваційної людини»,
схильного до нових знань незалежно то сфери
діяльності;
акцент зміщений на початок інноваційного циклу;
держава координує зв’язок попиту і пропозиції і
здійснює інтенсивні вкладення в людський
капітал
Модернізація або структурна перебудова
економічної системи;
високий вплив державного регулювання;
адаптація інноваційної системи до потреб
ресурсоорієнтованої держави

Джерело: складено автором за даними [73]

Роль та значення
університетів
3
Центральне положення,
як інститутів генерації і
комерціалізації
нових
знань і технологій

Науково-освітні
центри,
що
функціонують
на
принципах
самоокупності;
розвиток
науки
внутрішніх колективів
вчених
Можуть
бути
інтеграційними
центрами, але висока їх
залежність
від
державного
фінансування
Покликані
надати
передові
інноваційні
розробки
Центральне становище
як генератор людського
капіталу через дифузію
останніх
досягнень
науки в освітньому
процесі
Як освітня і наукова
організація;
залежність
від
державного
фінансування

Підсистема освіти
і генерації знань

Політичний
блок

Підготовка кадрів
високотехнологічних
спеціальностей з
інноватики.
Видання навчальних
посібників з
інноватики для всіх
рівнів освіти.
Конкурси нових ідей.
Створення нових
форм з'єднання
науки, освіти і
виробництва

Проголошення
національної ідеї
розвитку НІС.
Наведення порядку в
економіці.
Активізація державної
політики щодо
реалізації конкурентних
переваг. Розвиток
міжнародних відносин,
що підтримують НІС.
Пропаганда
інноваційної культури.
Консолідація
політичних сил під
національну ідею

Регіональні
інноваційні системи
Галузеві інноваційні
системи
Інфраструктурна
підсистема
Формування
інноваційно-активних
зон і інших відсутніх
інфраструктурних
утворень.
Інформаційна
підтримка організації
взаємодії учасників
інновацій. Розвиток
системи комерціалізації
результатів інновацій.
Організація залучення
та використання
інноваційних знань.

Національна
інноваційна
система
України
Виробнича
система
Створення нових
інноваційних
підприємств і
орієнтація діючих на
реалізацію
конкурентних переваг.
Розвиток міжнародних
інноваційних форм.
Розвиток малого
інноваційного бізнесу.
Державно-приватне
інноваційне
партнерство.

Підсистема
державного
регулювання
Аналіз і прогнози
інновацій.
Інноваційний
моніторинг.
Створення умов
функціонування
інноваційної сфери.
Сприяння здійсненню
нововведень.
Розвиток державних
інноваційних програм.
Розвиток програмноцільових принципів
бюджетування.
Формування попиту на
інноваційну продукцію.
Забезпечення взаємодії
всіх підсистем НІС.
Орієнтація регіональної
політики на інноваційну
діяльність.
Сприяння імпорту
інноваційних
технологій.
Стимулювання
інвестицій в наукоємні
виробництва.
Розвиток внутрішнього
ринку інноваційної
продукції.
Розвиток відсутніх
інноваційних
інфраструктурних
елементів.
Підвищення частки
заробітної плати в
собівартості продукції.
Залучення світових
знань

Розвиток внутрішнього ринку інновацій

Взаємодія підсистем, узгодженість економічних інтересів
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Участь у міжнародному ринку інновацій

Рис. 1.15. Концептуальна модель національної інноваційної системи
України
Джерело: складено автором за даними [74]

У підсистему входять науково-технічні організації та установи державного
і приватного секторів, що виконують фундаментальні, прикладні дослідження і
розробки: наукові центри, академічні та галузеві інститути, заклади вищої освіти,
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підрозділи

заводської

науки,

конструкторські

бюро,

що

створюють

інтелектуальний продукт, зразки нової продукції і технологій.
Виробнича інноваційна підсистема включає малі, середні та великі
підприємства,

які створюють новації,

а

також створення

нових або

перепрофілювання старих підприємств на реалізацію вітчизняних як реальних,
так і потенційних конкурентних переваг.
Держава зобов’язана створити умови для розвитку інтернаціоналізації
інноваційного виробництва. Більш перспективним напрямком повинні стати не
закупівля імпортної, наприклад, сільськогосподарської, будівельної тощо
техніки, а розвиток спільних виробництв і державно-приватне інноваційне
партнерство.
Підсистема інноваційної інфраструктури охоплює організації підтримки
інноваційного підприємництва як приватні, так і державні. Останні повинні
створюватися там, де бізнес ще недостатньо активізувався у сфері взаємодії
учасників інноваційного процесу, допомоги в комерціалізації результатів
інновацій, організації використання інноваційних знань і технологій.
Головне завдання держави в цій сфері - об’єднати, тобто створити
фінансову зацікавленість взаємодії всіх сегментів інноваційного циклу.
Таким чином, викладене дозволяє зробити висновки щодо подальшого
становлення національної інноваційної системи.
Об’єктивна необхідність переходу суспільства на інноваційний шлях
розвитку обумовлена тим, що інновації стали найважливішим фактором
економічного зростання, що виводить економіку з глухого кута, а потім
стабілізуючою основою.
Інноватизація стає загальною закономірністю сучасного суспільства. У той
же час в Україні відсутня зацікавленість бізнесу і держава не створює умови
затребуваності світових і вітчизняних знань, що є основним протиріччям
вітчизняної економіки.
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Еволюційний підхід до розуміння структурно-функціональної організації
інноваційного розвитку національної економіки дозволяє виділити особливості
формування і зміни режимів функціонування цих механізмів.
Таким чином можна виділити структурні та морфологічні ознаки НІС
України на рівні її структури і системних зв'язків, де в основі аналізу діючих
моделей національних інноваційних систем економічно розвинених держав з
урахуванням ключових характеристик в полісистемних категоріях «структура функція» (табл. 1.8) [75].
Таблиця 1.8
Ознаки системних зв’язків НІС України
Ознаки системних зв’язків НІС України
Структурні ознаки

Морфологічні ознаки

- академічна форма організації
науки (НАН України, галузеві і громадські
академії наук та їхні структури);
- наявність структурних елементів
повного циклу створення інновацій (від
генерації фундаментальних знань до
комерціалізації і впровадження інновацій);
- кількісно-якісний
дисбаланс
розвитку системи генерації, трансформації і
поширення нових знань і системи
комерціалізації і реалізації інновацій;
- жорсткість організації і високий
ступінь формалізації елементів інноваційної
інфраструктури;
- відсутність високоорганізованих
інтегрованих структур (наукові, наукововиробничі кластери, технополіси, освітньонауково-виробничі структури тощо).

- слабкість
внутрішніх
взаємозв’язків в системі комерціалізації і
реалізації інновацій;
- автономність
галузевих
і
академічних інститутів в процесі генерації,
трансформації і поширення нових знань;
- відособленість закладів вищої
освіти як в системі генерації, трансформації
і поширення нових знань, так і в системі
комерціалізації і реалізації інновацій;
- фрагментарність
інтеграційних
зв’язків вітчизняної НІС з інноваційними
системами країн Європи і світу;
- переважна
односпрямованість
взаємозв’язків всередині НІС України
(управлінська вертикаль);
- невиражені
самоорганізаційні
зв’язки між елементами, що формують НІС.

Джерело: складено автором за даними [75]

Враховуючи

означено,

можемо

констатувати,

що

інтенсивність

взаємозв’язку бізнесу та інноватора визначається існуючим ринком РІД. Отже
дуже важливо постійно підтримувати процес продукування інновацій.
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Сам інноваційний процес доцільно розділити на дві стадії: стадію
створення інформаційної моделі продукту і стадію створення власне продукту.
Ми пропонуємо розглядати інноваційний процес, що реалізується в рамках
НІС, на основі умовного виділення блоків - процесу генерації нових знань,
процесу виробництва і процесу комерціалізації цих нових знань (рис. 1.16) [40].
Відповідно до рисунку 1.16, інноваційний процес протікає в умовах
сформованого зовнішнього інноваційного середовища, яке визначає обмеження
розвитку інноваційного процесу.
Зовнішнє інноваційне середовище

Входи

Процес
генерації
знань

Процес
виробництва на
основі знань

Процес
комерціалізації
знань

Виходи

Інноваційний процес

Рис. 1.16. Концептуальний підхід до інноваційного процесу в рамках НІС
Джерело: складено автором за даними [40]

До них відносяться діюча в країні спеціалізована законодавча база,
наявний комплексматеріальних і нематеріальних активів, досягнуті можливості
функціонування інституту реєстрації прав на інтелектуальну власність, а також
ефективність роботи інститутів її захисту, досягнутий рівень розвитку
інноваційної інфраструктури.
Процес створення нових знань починається з отримання даних
зовнішнього середовища (попит, ресурси та фінансові можливості, інформаційні
дані), що характеризують вхід. Дослідження породжують нові знання у вигляді
технологічних або нетехнологічних інновацій. Вони можуть бути: зареєстровані
патенти на винаходи, корисні моделі, виробничі моделі, а також відкриті освітні
програми, наукові статті та захищені дисертації.
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Л. Федулова виокремлює основні елементи інноваційних систем як
підсистеми:
а) генерації знань - сукупність організацій, що виконують фундаментальні
дослідження і розробки, а також прикладні дослідження;
б) освіти і професійної підготовки;
в) виробництва продукції і надання послуг, що охоплює насамперед
виробництво наукомісткої продукції, яке здійснюється великими корпораціями,
малими та середніми підприємствами, що працюють у сфері наукомісткого
бізнесу;
г) інноваційної інфраструктури, що містить такі елементи, як бізнесінноваційні,

телекомунікаційні

та

торгові мережі,

технопарки,

бізнес-

інкубатори, інноваційно-технологічні центри, консалтингові фірми, фінансові
структури тощо[17].
Сучасне суспільство характеризується високим ступенем участі всіх вище
перерахованих елементів на різних етапах інноваційного процесу.
Сучасні умови господарювання характеризується активною участю та
впливом на інноваційні процеси держави (державне регулювання) та
громадянського суспільства. Невід’ємним елементом сучасної інноваційної
системи стають фінансові організації та інноваційні посередники.
Враховуючи детермінанти концептуального підходу щодо інноваційного
процесу, можна виділити і враховувати наступні основні системоутворюючі
інститути, складові комплексу НІС:
- інститут державного розвитку;
- реєстрації та захисту інтелектуальної власності;
- фінансові інститути;
- інститути інноваційного посередництва;
- інститути громадянського суспільства.
Організації, що входять до системи вищої та післядипломної освіти, для
реалізації інноваційного процесу звертаються до установ, що виконують
посередницькі функції. Склад НІС може бути представлений установами, що
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виробляють і застосовують нові знання, а також численними установами, які
займаються забезпеченням цього процесу і які діють на основі спеціального
економічного механізму (рис. 1.17.) [76;77.].
У таблиці додатку 2 нами наведені основні характеристики інституційного
складу НІС.
Сучасна дійсність досліджуваних інституцій характеризується тим, що
окремі суб’єкти можуть виступати в ролі різних інститутів.
Спеціальний економічний механізм регулювання
відносин
Інституційний склад НІС
Інститути генерації нових знань
Комплекс інститутів інноваційної інфраструктури
Інститути
реєстрації і
захисту ІВ

Інститути
державного
розвитку

Інститути
інноваційного
посередництва

Фінансові
інститути

Інститути

громадянського

суспільства

Інститути комерціалізації нових знань

Рис.1.17. Інституційний склад НІС України

Джерело: складено автором за даними [76,77]

Наприклад, університет виступає як інститут генерації (через групи і
колективи вчених, лабораторії, кафедри), інститут комерціалізації (через
університетські науково-інноваційні комплекси (УНІК), малі інноваційні
підприємства (МІП), інститути інноваційного посередництва (через центри
трансферу технологій (ЦТТ), бізнес-інкубатори, підрозділи з фандрайзингу,
кафедри та центри, що створюють і реалізують інноваційні освітні програми),
фінансовий

інститут

(здійснюючи

самофінансування

перспективних

інноваційних проектів, беручи участь в капіталі МІП, через ендаумент-фонди),
інститут громадянського суспільства (через асоціації, спілки, об’єднання та ін.).
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Однак базові умови організації інноваційного процесу в країні визначає
інститут реєстрації та захисту інтелектуальної власності, який в Україні
представлений Укрпатентом, покликаним забезпечити своєчасну охорону і
захист прав на реалізацію нововведень, а також інститутами державного
розвитку. Таке уявлення складу НІС дає змогу представити модель
взаємозв’язків, що виникають між інститутами що її формують (рис. 1.18) [40].
Інститути державного
розвитку
вироблення і
реалізація
політики
розвитку,
підтримка

Ринок інноваційної
продукції

контроль,
ініціатива

нові
товари

контроль,
ініціатива
Інвестиції

Фінансові
інститути

вироблення
і реалізація
політики
розвитку,
підтримка

Інститут генерації
нових знань
патентування,
захист ІВ

ідеї,
НДДКР,
РІД
участь в КК,
частка
прибутку
Інвестиції

НІР, інноваційні
технології

Інститути
громадянського
суспільства
доходи,
замовлення
пошук
розроблення

Інститути інноваційних
посередників

Інститути реєстрації
та захисту РІД
патентування,
захист ІВ

Інститути
комерціалізації нових
знань
Результат

пошук області
застосування,
розробки або
запиту
доходи,
замовлення

Зростання ВВП і
конкурентоздатності
країни

Рис. 1.18. Модель взаємозв’язків інституцій НІС України
Джерело: складено автором за даними [40]

ОІВ,
технології,
нові товари,
нові компанії
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Результатом ефективного функціонування НІС є висока патентна
активність і зростання частки інноваційної продукції, що сприяє зростанню ВВП
і конкурентоспроможності країни. І це доводить важливу роль НІС у
стратегічному розвитку національної економіки будь-якої країни.
Процес

коригування

стратегічних

цілей

розвитку

національної

інноваційної системи необхідно почати з формування груп факторів і дій:
1. фактори, що сприяють прискоренню розвитку національної інноваційної
системи;
2. фактори, що впливають на формування стану інституціональної сфери
національної інноваційної системи в цілому;
3. виділення факторів негативного впливу на розвиток національної
інноваційної системи та їх мінімізація; виділення факторів позитивного впливу і
їх посилення.
Першу групу факторів можна поділити на фактори позитивного та
негативного напряму:
1) фактори позитивного спрямування:
- реструктуризація галузевої структури економіки;
- формування інтегрованих корпоративних структур;
- створення технопарків та інноваційних кластерів;
- використання пільг, відстрочок платежів, лізингу тощо для фінансування
інновацій;
2) фактори негативного спрямування:
- відокремленість науки від практики;
- недосконалість існуючих механізмів оцінки науково-технічних програм;
- неузгодженості у визначенні прав власності;
- обмеженістьу виборі схем фінансування інновацій;
- неефективність інноваційної інфраструктури;
- неефективність механізмів комерціалізації результатів інноваційних розробок;
- нерозвиненість інноваційного підприємництва.
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До другої групи факторів, що визначають стратегічні цілі розвитку
національної інноваційної системи також відносяться чинники позитивної та
негативної дії:
1) фактори позитивної дії:
- реформування власності, зміна форм та підходів;
- удосконалення

системою

управління

установами

(науково-

дослідними, проектно-конструкторськими тощо);
- формування у складі виробничих підприємств, науково-виробничих
комплексів і інших корпоративних структур нових інноваційних
інституцій. Такі заходи призведуть до прискорення розвитку науки
та її комерціалізації;
- формування національних інноваційних фондів, державних програм
інноваційного розвитку, тобтофінансово-координаційних інститутів
спрямованих на інноваційний розвиток національної економічної
системи;
- залучення іноземних інвестицій в розвиток інноваційної сфери;
- користування

ефектом

позитивної

синергетикивід

спільної

інноваційної діяльності.
Фактори позитивної дії забезпечують перехід економічної системи на
вищий рівень якості функціонування економічної системи. Тобто відбувається
удосконалення інституціональних форм та їх перехід до функціонування від
адміністративно-командної моделі до ринкової моделі.
2) фактори негативної дії, що виступають як деформатори, змінюючи
розвиток економічних явищ та процесів в негативну сторону:
- недосконалість в частині стимулювання інноваційної діяльності
нормативно-правової бази;
- переважання

адміністративних

економічнимиметодами управління;

методів

управління

над
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- вибірковий підхід до фінансування інновацій, що полягає у
переважанні інвестування в організації, а не в напрями наукової
діяльності;
- спонтанне ініціювання інновацій;
- наявність ризиків та загроз кредитно-грошової системи;
- складність, затратність та тривалість формування інноваційної
інфраструктури;
- нерівномірність рівнів економічного розвитку територій, що
призводить до зниження попиту на інновації.
Отже, використання концепції синергії може поглибити структуризацію
трансформаційних процесів внутрішнього характеру в економіці України.
Синергетичні ефекти, що виникають в процесі інтеграції економічних
суб’єктів, на думку вчених «приводять до зміни якості їх відносин і виступають
адекватним засобом оцінки ефективності інтегрованої системи економічних, у
тому числі, інноваційних відносин» [18;].
Таким

чином,

результат

спільного

посилення

наявних

зв’язків

визначається як ефект синергії. Згодом набуває ключового значення для
управління складних економічних систем та їхінноваційного розвитку.
Насправді можна

доповнити склад

і змістфункцій

інтеграції зв’язків

різнорівневих економічних суб’єктів, опираючись на існуючі ідеї українських
вчених, пов’язаних з інноваційним розвитком (табл. 1.9) [78;79].
Наведені в табл. 1.7 [45] склад і зміст функцій інтеграції економічних
суб’єктів в процесі інноваційного розвитку дозволяють розкрити рівні,

1

Таблиця 1.9

Характеристика інтеграції економічних суб’єктів в процесі інноваційного розвитку . Джерело: складено автором за даними [45]
Види
функцій

Макро1. Органі- Підвищення цілісності й ефективності
заційна
національної економіки внаслідок
якісної зміни галузевої і регіональної
структури виробництва та прискорення
обігу суспільного капіталу
2. Стиму- Створення ефективного режиму
лююча
управління підвищенням стійкості
інноваційного розвитку економіки в
цілому, створення нормативноправового, інформаційного та
фінансового забезпечення інноваційного
бізнесу
3.
Розробка і впровадження
Плануюча загальнонаціональних програм
інноваційного розвитку

Зміст функцій за рівнями
МезоПідсилення кооперативних зв’язків
економічних суб’єктів на міжрегіональному
рівні. Прискорення кругообігу галузевих
капіталів в процесі їх взаємодії за моделлю
інноваційного розвитку
Створення «точок росту» національної
економіки; розвиток довгострокових зв’язків
інтегрованих структур між собою і з
фінансовими інститутами; формування мережі
трансферу технологій, що забезпечить
оптимальність галузевої і регіональної
структури виробництва.
Планування заходів щодо подолання
розбіжностей між рівнями інноваційного
розвитку регіонів, галузей

МікроПрискорення кругообігу індивідуального
капіталу мікроекономічних суб’єктів на
основі забезпечення певного порядку
відносин в процесі інноваційної діяльності
Створення податкових, інвестиційних,
кредитних умов розвитку інноваційних
процесів на підприємствах.

Підвищення спільного інноваційного
потенціалу мікроекономічних суб’єктів,
що взаємодіють в процесі реалізації
інноваційних програм, проектів
4. РегуПосилення злагодженості
Забезпечення системної єдності і цілісності
Забезпечення безперебійності
лююча
функціонування всіх підсистем
різних галузей і регіонів; сприяння розвитку
відтворюваного процесу на мікрорівні в
національної економічної системи,
стратегічно взаємовигідних міжгалузевих і
процесі узгодження взаємодії учасників
підвищення її конкурентоспроможності міжрегіональних зв’язків
інтеграційних економічних зв’язків
5. Контро- Контроль за формуванням умов
Контроль за процесом стикування економічних Самоконтроль стикування і гармонізації
лююча
погодження інтересів економічних
інтересів регіональних суб’єктів, які є
економічних інтересів підприємств в ході
суб’єктів різного рівня організації
партнерами спільної інноваційної діяльності
реалізації спільних інноваційних проектів
6. Розпо- Формування ефективної моделі
Концентрація матеріальних, трудових,
Розширення можливостей мобілізації
дільча
перерозподілу виробничих ресурсів для фінансових, інформаційних тощо ресурсів
необхідних фінансових, матеріальних та
надання цільової ресурсної і
інтегрованих корпоративних структур за
інших ресурсів підприємств для
фінансування державо перспективних
перспективними напрямами інноваційного
забезпечення їх інноваційного розвитку
форм інноваційного бізнесу
розвитку
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специфіку, ефективність реалізації їх інтеграційних відносин і основні їх
властивості. Таке поєднання визначає синергетичний результат.
На думку [15] слід розділяти синергізм на макро-, мезо- та мікрорівнях.
«Синергізм на макрорівні є інтегрованим результатом функціонування
регіональних

підсистем

національної

економіки.

Синергізм

національної

економіки

обумовлений

міжгалузевим

мезорівня

кооперуванням

та

об’єднанням підприємств».
Найбільше уваги фахівці з питань синергічних ефектів приділяли
синергізму

мікроекономічних

систем.

На

їх

переконання

синергізм

мікроекономічних систем утворюється завдяки ефективному поєднанню
ресурсів, бізнесу, функцій управлінської системи тощо.
На мезорівні синергізм національної економічної системи передбачає
визначення і управління тенденціями, які можна визначити за наступним
переліком:
1. Для спонукання до постійного удосконалення організаційної структури
фірм та зміцнення їх корпоративних зв’язків слід проводити оптимізацію всіх
рівнів бізнесу насамперед за техніко-економічними критеріями.
2. Поетапне створення міжрегіональних господарських відносин в
інноваційних процесах, що призведе до формування так званого «інноваційного
каркасу» економіки.
3. Для якісної зміни характеру конкурентної боротьби на національному та
світовому ринках необхідно управлінням насиченням ринку інноваціями. Таким
чином забезпечується співробітництво у реалізації інноваційних проектів і
процесів, їх організації.
4. Підвищуючи ефективність зв’язків національної економіки з світовим
господарством

потребує

посиленням

технологічна

база

підприємств

інноваційного спрямування.
Враховуючи означене та базуючись на парадигмі міжрегіонального
розподілу ресурсів організація інноваційних відносин має бути впорядкованою
системою. На основі моделі державного протекціонізму інноваційного розвитку
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національної економіки, враховуючи реалізацію інноваційного потенціалу,
представимо

теоретико-методологічний

макет

інноваційного

розвитку

національної економікина рисунку 1.19 [15].
Науководослідні та
проектноконструкторські
організації

Навчальні
заклади

Виробничі
підприємства

Інноваційні
фонди

Суб’єкти
підприємницької діяльності

Державне
регулювання
інноваційної
діяльності

Національна інноваційна інфраструктура

Венчурні фірми

Технопарк

Промисловофінансові групи

Лізингові
компанії
Малі та середні
інноваційні
підприємства

Інвестиційне
забезпечення

1. Концентрація матеріально-технічних і фінансових
ресурсів.
2. Гнучкість переорієнтації на інші напрями
досліджень.
1. Прискорення процесів передачі результатів
фундаментальних та прикладних досліджень у
виробництво.
2. Забезпечення розвитку інноваційного підприємства.
3. Сприяння залученню промислових та банківських
ресурсів в інноваційну сферу.
1. Забезпечення виробничої та фінансової стабільності
шляхом об’єднання промислового, інтелектуального
і банківського капіталів.
2. Залучення додаткового капіталу на фінансування
інноваційних проектів.
3. Концентрація фінансових та науково-технічних
ресурсів.
4. Розробка механізмів передбаченого та стійкого
інноваційного розвитку.
1. Сприяння зміні технологічного переобладнання
виробництва
1. Проведення науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт інноваційного характеру.
2. Дрібносерійне виробництво високотехнологічної,
наукоємної продукції на основі науково-технічних
розробок.
3. Ремонт та обслуговування наукового обладнання.

Інноваційний розвиток
національної економіки

Іноземні
організації

Закони і
законодавчі
акти

Обсяг і
джерела
інвестування
інновацій
Норми і
нормативи
Ціноутворення
Ставки
податків і
пільги з
оподаткування
Відсотки за
кредит і
державні гарантії
Державні
замовлення і
закупівлі
Мито і ліцензії

Ефективність національної
інноваційної політики

Рис. 1.19. Макет інноваційного розвитку національної економіки
Джерело: складено автором за даними [15]
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Національну інноваційну інфраструктуру формують економічні суб’єкти,
які займаються науковою та інноваційною діяльністю в рамках дії державної
системи регулювання інноваційного процесу. У кожного суб’єкта бізнесу, який
займається інноваційною діяльністю є своя визначена роль, спрямована на
стійкий інноваційний розвиток національної економіки.
Національна інноваційна система розвивається за рахунок, з одного боку,
забезпечення активної діяльності споживачів інновацій (технопарків, венчурних
фірм, лізингових компаній, інноваційних кластерів, малого та середнього
підприємництва, що займаються

інноваційною діяльністю,

та великих

промислово-фінансових груп, що фінансують процес інновації), а з іншого боку
– на національному рівні, де здійснюється діяльність під контролем державних
органів що, займаються регулюванням і стимулюванням інноваційного процесу.
На національному рівні влада уповноважена використовувати податкові
пільги, здійснювати цільове фінансування інноваційних розробок, займатися
державними

замовленнями

і

законодавчо-правовим

регулюванням

взаємовідносин суб’єктів, які задіяні в інноваційному процесі.
Вдосконалення методичного інструментарію формування, визначення та
реалізації

вказаних

функціонування

програмних

національної

заходів,

економіки

спрямованих
на

на

інноваційній

посилення
основі,

має

здійснюватися в напрямі управління інноваційним розвитком регіональної
економічної системи як складової національної економічної системи [18].
- залученість до інноваційної діяльності органів державного управління та
місцевого самоврядування, територіальних громад та інфраструктури;
- розвиток фундаментальних, прикладних досліджень і розробок (за
ключовими

напрямами

функціонування

виробничих

систем)за

рахунок

державної підтримки спрямованої на економічне стимулювання інноваційної
діяльності;
- допомога та всіляке сприяння розвитку науково-технологічної продукції,
збалансованого розвитку ринку наукового,
потенціалів;

освітнього та

виробничого
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- організаційна

єдність

інноваційного,

економічного

та

соціальногорозвитку з визначеним державою розвитком суспільства;
- інтеграція в існуючу схему управління механізму інноваційного розвитку
національної економіки;
- використання

синергетичного

ефекту

від

інтеграції

визначених

інноваційних рішень будь-яких економічних суб’єктів.
Вказані програмні заходи сприятимуть зростанню й підвищенню
ефективності використання наявного інноваційного потенціалу. Імплементація
в практику управління означених програмнихзаходів сприятимуть розвитку
національної економіки та накопиченню можливостей виходу інновацій на
світовий рівень.
На рис. 1.20 [40;80;8;82] представлено модель стратегічних мереж, яка
втілює в собі стратегічну інтеграцію і встановлення діалектичних зв’язків
учасників цих мереж на засадах суб’єктно-об’єктної взаємодії.
Учасники НІС

Функції НІС

Влада

Нормативно-правова база

Бізнес

Формування інноваційної
політики

Наука

Мотивація інноваційних
процесів

Трансфери технологій

Формування інтелектуального
базису

Закордонні партнери

Розвиток високих технологій
промисловості і сфери послуг

Громадське суспільство

Практична реалізація інновацій

Рис. 1.20. Функціональна модель діалектичного зв’язку складових НІС
Джерело: складено автором за даними [40, 80, 8, 82]
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Дана модель відрізняється від вже існуючих тим, що нові функції
додаються до паралельного процесу. Це процес за допомогою яких
встановлюються стратегічні зв’язки щодо функціонування й розвитку НДДКР з
використанням мереж обчислювальної техніки та інформатики,.
Схема п’ятого покоління функціонування НІС України з урахуванням руху
фінансових й інформаційних потоків, представлена на рис.1.21 [45].
Її основу становить послідовність, в рамках єдиного правового поля
національного рівня, етапів процесу прийняття рішень всіма учасниками
ланцюжка «влада-наука-бізнес».
На кожному з етапів ведення бізнесу сторони можуть взаємодіяти із
внутрішніми і зовнішніми агентами стосовно використання наявних знань і
створення або застосування нових знань – інновацій, що продукує наукана
засадах державного створення умов як для розвитку цих процесів, так й для їх
гарантування в довгостроковій перспективі.
НАУКА
система генерації знань

ВЛАДА
- держзакази
- стратегія
- державне регулювання
(інноваційна і наково-технічна
політика)
- державне фінансування

Інноваційний процес:
виробництво і
розповсюдження
конкурентоспроможних
інновацій

Інноваційна інфраструктура
- фінансові інститути,
- інноваційні посередники,
- венчурний бізнес,
- маркетинг

БІЗНЕС
- інноваційна продукція
- інноваційні підприємства
- промислові підприємства, що
є підрозділами НДДКР
- виробничі структури

Інституційне середовище
- нормативно-правове забезпечення
- податкова система
- тарифи і таможенне регулювання
- стандартизація і сертифікація

Рис. 1.21. НІС України за ланцюжком «влада-наука-бізнес»
Джерело: складено автором за даними [54]
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Формування інноваційної складової розвитку національної економіки в
умовах сьогодення є обов’язковим атрибутом високо конкурентоспроможної
економіки. У більшості випадків, переважно держава незалежно від моделі
інноваційного розвитку виступає головним ініціатором, координатором і
каталізатором руху країни по інноваційному шляху.
Державну підтримку інноваційної діяльності можна позначити як
сукупність інструментів і механізмів державної політики, спрямованої на
посилення інноваційної активності.
Інструменти державної підтримки, які використовуються у рамках
реалізації інноваційної стратегії, орієнтовані на формування законодавчоправової бази, що допомагає інноваційного розвитку, стимулювання попиту на
інновації, посилення взаємодії між усіма гравцями і елементами НІС.
На основі аналізу [83;84] виділимо наступні основні економічні
інструменти, завдяки яким відбувається розвиток НІС (при цьому вони
одночасно є безпосередньо елементами самої НІС) (табл 1.10) [85]:
Таблиця 1.10.
Основні економічні інструменти підтримки НІС
1.

Інструменти
Інструменти
підтримки

2.

Інструменти
дифузії

3.

Інструменти
інфраструктури

Складові
гранти, інвестиції в НДДКР, податкові пільги,
фінансування з державного бюджету
інноваційних програм і проектів та ін.;
передача технологій, комерціалізація
результатів R&D, програма державних
закупівель та ін.;
освіта, підприємництво, ліцензії, патенти,
авторські права, ноу-хау та ін.

Джерело: складено автором за даними [85]

Вибір форм і методів стимулювання інноваційної діяльності залежить від
моделі НІС, пріоритетів і цілей державної інноваційної політики. Виходячи з
національних особливостей, економічного потенціалу й наявних досліджень з
цього питання [85], можна виділити чотири моделі НІC:
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- «євроатлантична»

(країни

Західної

Європи:

Велика Британія,

Німеччина, Франція та ін.);
- «східно азіатська» (Японія, Південна Корея, Гонконг, Тайвань);
- «альтернативна» (Таїланд, Чилі, Туреччина, Йорданія, Португалія та ін.);
- модель «потрійної спіралі» (США, окремі європейські країни) [86].
Попри велику кількість і різноманітність інструментів і заходів, прийнятих
для підвищення ефективності української НІС, ефект від її застосування
залишається досить невисоким.
Дослідження певної кількість наукових думок [87;88] дозволило дійти
висновку, що НІC України має кілька недоліків, що гальмують розвиток, які
можна згрупувати (табл. 1.11):
Таблиця 1.11
Недоліки НІC України
Групи
1-а група

Характеристика недоліків
слабка фінансова підтримка інститутів НІС: недостатність фінансування і
складність в отриманні фінансових ресурсів для компаній інноваційного типу.
Вагому частку у фінансуванні НДДКР в Україні здійснює держава, що
безумовно впливає на обсяги фінансування, здебільшого призводить до
скорочення за певних додаткових видатків на інші, ніж наука, нагальні
потреби країни (озброєний конфлікт на Сході країни).
2-а група
низький ступінь взаємодії інститутів і елементів НІС: слабкий рівень взаємодії
між наукою і бізнесом, недостатня координація між державним і приватним
секторами в розробці пріоритетів науково-технічного та інноваційного
розвитку.Майже відсутні зв’язки між наукою і бізнесом, що гальмує успішну
комерціалізацію підсумків НДДКР.
3-я група
низька інноваційна активність комерційного сектора. Домінуючим видом
інноваційних проектів, здійснюваних в Україні, є незначні вдосконалення вже
існуючої продукції, а також копіювання відомих товарів і технологій інших
виробників. Велика частина інноваційних проектів українських компаній
пов’язана з придбанням машин і устаткування тобто модернізації виробничих
систем відповідно до інноваційних вимог конкурентного ринкового
середовища.
4-а група
низький попит на інноваційну продукцію як на внутрішньому, так й на
зовнішньому ринках, і в цілому низький рівень розвитку інноваційної
культури в Україні.
Джерело: складено автором за даними [87, 88]

В основному держава всіляко стимулює компанії, що створюють
пропозицію інноваційної продукції назазначених ринках. Водночас заходи щодо
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стимулювання попиту з боку компаній на інноваційну продукцію залишаються
несуттєвими, як і їх інноваційна активність в цілому.
Таким чином, на сьогоднішній день НІС України знаходиться на етапі
формування передумов й визначення умов активізації інноваційнихпроцесів в
усіх їх проявах.
Для усунення існуючих проблем в інноваційній сфері України необхідно
забезпечити вбудовування елементів інноваційного циклу у всі елементи
ланцюжка «влада-наука-бізнес» й всього народно-господарського комплексу з
урахуванням специфіки розвитку окремих галузей і сфер виробництва з
урахуванням організаціно-територіальних особливостей розвитку національної
економіки.

1.3.

Атрибутивні характеристики мережевих моделей взаємодії
влади, науки і бізнесу в інноваційній сфері

Теоретичні та практичні підходи до аспектів взаємодії влади, науки і
бізнесу в умовах глобальної інтеграції розглянуто в працях українських учених,
зокрема Ю. Бажала, В. Геєця, О. Маслак, Л. Федулової та ін. [88;89;90;91].
Загальноприйняте визначення суспільно-приватного партнерства описує
його як співпрацю між організаціями громадського і приватного сектора, в якому
партнери спільно планують і здійснюють діяльність з метою досягти взаємно
узгоджених цілей, спільно несучи при цьому витрати, ризики і ділячи вигоди.
Така співпраця може дозволити подолати багато бар’єрів інноваційному
розвитку, обумовлених провалами ринку, інституційними обмеженнями і
системними слабкостями, шляхом розподілу ризиків і витрат, взаємодоповнення
ресурсів сторін, що беруть участь, і синергетичних ефектів.
Основні механізми, за допомогою яких партнерство влади, науки і бізнесу
стимулює інноваційний розвиток, на думку [92] характеризуються простотою у
здійсненні.
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В результаті співпраці науки і бізнесу збільшується доступ підприємств до
інноваційних

розробок,

підприємства

можуть

прискореними

темпами

модернізувати своє виробництво, прискорюється дифузія технічного прогресу в
економіці, що підвищує конкурентоспроможність економіки.
Для науки така взаємодія означає кращі можливості реалізації свого
потенціалу і розширення можливостей фінансування досліджень і розробок.
При ефективній взаємодії держави і бізнесу можлива трансформація
інституційного середовища в бік більшого стимулювання інноваційного
розвитку конкретних типів економічних суб’єктів, виробництв, реґіонів і
територіальних громад на засадах розвитку науки, тобто при ефективному й
всеосяжному функціонування ланцюжка «держава-наука-бізнес».
Нарешті, взаємодія всіх трьох складових ланок зазначеного ланцюжка
дозволяє спільно долати ряд «вузьких місць» вітчизняного ринку (в галузі
охорони здоров’я, захисту навколишнього середовища тощо).
Вирішення соціально важливих завдань, які не могли б бути вирішені
поодинці будь-яким із секторів – цеі є первинна мета, для якої інститут
суспільно-приватного партнерства зародився і почав свій розвиток.
У зарубіжній практиці вироблено досить велику різноманітність форм
взаємовигідного партнерства влади, науки і бізнесу [92]: «податкові стимули;
гранти; участь в негрошовій формі; законодавство з ІВ; спільні лабораторії;
консорціуми

в

промисловості;

контрактні

ДР;

створення

фінансово-

промислових груп і багато інших».
Вибір конкретних форм створення системи факторів взаємодії влади,
науки і бізнесу залежить як від типу ринку, системи відносин, що склалися на
ньому, так і специфіки ринкового та інституційного середовища, сектора і
розміру організацій і підприємств, владних структур, наукових установ що
беруть участь у зазначених процесах.
Інші можливі способи включають грантові форми фінансування та
програми менторства малого бізнесу для їх залучення до стратегічного
співробітництва з великими підприємствами.
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Найбільш

яскраво

вираженою

формою

забезпечення

партнерства

академічної науки і промисловості в Данії виступають провідні дослідницькі
інститути, що спеціалізуються на подоланні конкретних провалів ринку.
Характерними рисами організації їх діяльності є формування програми
досліджень самими промисловими підприємствами, що забезпечує адекватність
досліджень і розробок конкретним потребам підприємств; і доступність
результатів ДР всім підприємствам Данії, що забезпечує широку дифузію
інноваційних технологій.
Ключову роль таких інституцій бачимо в їх здатності довготривалого
впливу на стиль мислення учасників, формувати взаємну довіру і виробляти
відповідні схеми співпраці між дослідницькими групами з різними культурами.
В сучасних умовах функціонування економічної системи України доцільно
виділити сфери взаємних інтересів, науки і бізнесу, що представлено на рис. 1.22
[40].
ВЛАДА

- Реалізація суспільно значущих
проектів;
- Приватно-державне партнерство;
- Державно-приватне партнерство;
- Держава як суспільний
підприємець;
- Венчурні інвестори.

БІЗНЕС

- Розвиток пріоритетних наукових
областей і проривних технологій;
- Використання наукового підходу у
державному регіональному і
муніципальному управлінні;
- Відкриті комунікації влади і науки.

- Підготовка затребуваних бізнесом фахівців;
- Формування компетенцій у відповідності з
професійними стандартами;
- Викладання у ЗВО спеціальних дисциплін
практиками-підприємцями;
- Виконання госпдоговірних НДР за реальною
проблематикою;
- Створення при ЗВО малих інноваційних фірм
для інноваційного розвитку підприємств області.

НАУКА

Рис. 1.22. Напрями взаємної дії влади, науки і бізнесу
Джерело: складено автором за даними [40]
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Створення при ЗВО малих інноваційних підприємств у багатьох випадках
формально. У свою чергу ЗВО рідко рухаються назустріч бізнесу щодо відкриття
базових кафедр на підприємствах, прийняття на практику студентів, організацію
взаємовигідних НДДКР на госпрозрахункових засадах, тощо.
Як відзначають у своїх роботах вчені [16;17;34;35;36;37;54], українська
НІС характеризується збереженням «розривів», певних неузгодженостей
інтересів між владою, наукою, освітою і бізнесом, слабким рівнем мережевої
кооперації, що становить основу інноваційного зростання в провідних країнах.
Не отримав розвитку й інститут інноваційного ринкового посередництва;
відсутні або не повністю сформовані стійкі інноваційні кластери як галузеві так
і регіональні [93].
Слабкість

коопераційних

зв’язків

перешкоджає

виникненню

синергетичних ефектів від зусиль окремих інноваційних підприємств і
організацій.
Змінити становище, шо склалося на сьогодні у економічному просторі
України, на нашу думку, можливо лише на засадах чіткого визначення й
урахування взаємних інтересів, їх перетину в усіх сферах,взаємодії влади, науки
і бізнесу в рамках єдиної системи національної економіки, схема такого процесу
представлена на рисунку 1.23 [40].
Підтримка науки з боку держави в розвинених країнах не лише на
законодавчому рівні, але й на рівні фінансової підтримки (забезпечення) НДДКР,
дозволила їм перейти до наступного технологічного укладу. Однак в Україні це
не позначається на динаміці її результативності в частині організації і
проведення не тільки прикладних досліджень, але і все більшою мірою
стосується й фундаментальних [94;95;96;97;98]. Оскільки жоден з учасників
інноваційної системи не ізольований у своїй інноваційній діяльності, зв’язки і
процеси обміну між учасниками стають вирішальними факторами.
Важлива теоретична і практична проблема, яка виникає при системному
підході полягає в тому, що інновації генеруються не тільки індивідуумами,
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організаціями та інститутами, але також їх складними моделями взаємодії.
Доречно підкреслити, що системний підхід представляє такий підхід, при якому
незалежність між учасниками в системі є однією з найбільш важливих
характеристик.
НАУКА

-

підготовка затребуваних бізнесом фахівців;
формування компетенцій відповідно до
професійних стандартів;
викладання у ЗВО спеціальних дисциплін
практиками-підприємцями;
виконаннягоспдоговірних НДР по реальних
проблем;
створення при малих інноваційних фірм для
інноваційного розвитку підприємств області
БІЗНЕС

-

-

-

ВЛАДА

реалізація суспільно значимих проектів;
приватно-державне партнерство;
державно-приватне партнерство;
держава як суспільний підприємець;
венчурні інвестори
ВЛАДА

-

БІЗНЕС

НАУКА

розвиток пріоритетних наукових областей і
проривних технологій;
використання наукового підходу в
державному, регіональному і
муніципальному управлінні;
відкриті комунікації влади і науки

Рис.1.23. Сфери взаємного проникнення (перетину) інтересів влади, науки
і бізнесу в рамках єдиної системи національної економіки
Джерело: складено автором за даними [40]

Коли учасники інноваційної системи пов’язані взаємним інтересом, вони
можуть стати потужною машиною економічного зростання.
У разі поганої здатності до взаємодії вони можуть серйозно затримувати
процес інновацій. Отже ефективність інноваційної системи у великій мірі
залежить від форм, методів, технологій і всієї системи управління у ланцюжку
«влада-наука-бізнес».
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Мережа є найбільш ефективною формою організації об’єктів, їх взаємодії
в інноваційних системах. Наприклад, інноваційна динаміка в горизонтальних
формах мережевих зв’язків між дослідницькими інститутами і компаніями
радикально

відрізняється

від

динаміки

в

ієрархічних

або

ринкових

взаємозв’язках.
Окремі економісти [99] посилаються на операційні та організаційні
витрати, стверджуючи, що ринки створюють високі трансакційні витрати і що
бюрократія зі свого боку створює високі організаційні витрати, в той час, як
мережі оптимізують обидва види витрат. Учасники мережі використовують так
звані відкриті інновації, тобто перетворюють наявні знання під свої потреби
розвитку. В даному випадку вони можуть виступати інтеграторами чужого
знання і приносити національній економіці такі переваги:
- в країні і за кордоном відбирають, взаємно пов’язують і модифікують
кращі технології і техніку для застосування у вітчизняних умовах ведення
бізнесу й організації виробництва;
- у цій завершеній і адаптованій формі інноваційні продукти стають
привабливими для вітчизняних користувачів, що в свою чергу стимулює попит
на наступні інновації;
- під впливом інновацій у національній економіці України економічні
суб’єкти накопичують компетенції щодо створення ринкового продукту, тобто
вони стають більш конкурентоспроможними.
З вище викладеного підсумуємо, що як і вся система управління
інноваційним розвитком, так і її складові (принципи, методи, технології, функції,
структури та ін.) повинні стати здатними гнучко змінюватися в залежності від
умов конкурентного ринкового середовища.
У 2000-ні роки серед західних науковців стала популярна мережева модель
інноваційного процесу, яка нами проілюстрована на рис. 1.24 [100].
У моделі особлива увага приділяється продукуванню й накопиченню знань
і зовнішніх зв’язках вітчизняних суб’єктів господарювання. Основоположними
елементами мережевої моделі інноваційного процесу є НДДКР, виробництво,
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маркетинг і фінанси. Така модель схожа на лінійну, проте потік зв’язку не
обов’язково є лінійним.

Конкуренти,
постачальники,
дистриб’ютори,
споживачі,
університетські
департаменти

Маркетинг
і продаж
Виробництво

Соціальні
потреби,
конкуренти,
постачальники,
дистриб’ютори,
споживачі,
університетські
департаменти

Фінанси
Розробка і
дослідження

Конкуренти,
постачальники,
дистриб’ютори,
споживачі
Наукові і
технологічні
дослідження,
конкуренти,
постачальники,
споживачі,
університетські
департаменти

Рис.1.24. Мережева модель інноваційного процесу

Джерело: складено автором за даними [100]

Невід’ємною ознакою мережевої моделі є існування зворотного зв’язку
між елементами інноваційного процесу і зовнішнім середовищем. Зв’язок з
наукою і ринком є між всіма елементами інноваційного процесу, а не тільки у
НДДКР або маркетингу.
Елемент інноваційного процесу є виробництво, яке стає ініціатором
удосконалення конструкції продукту, що призводить до введення іншого
матеріалу або можливого НДДКР за новим матеріалом. Генерація ідей в такій
моделі може здійснюватися в будь-якому елементі інноваційного процесу, адже
вони взаємопов’язані між собою.
Оскільки базовою категорією сучасного мережного капіталізму є
«мережа», то саме ця інституція стала об’єктом прискіпливої уваги сучасних
неоінституціоналістів М.П. Денисенка й А.П. Гречан [101], на думку яких,
мережа є центром пересічення процесів локалізації і глобалізації господарських
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зв’язків суб’єктів. Цієї ж думки, яку й ми цілком розділяємо, дотримується [18],
за інформацією якої нами побудована схема 1.25.
Відзначимо вагомість визначених внутрішніх факторів впливу на розробку
ймовірних

результативних

схем

взаємодії

бізнесув

межах

парадигми

міжрегіонального розподілу ресурсів. Зазначимо, що під значним впливом
факторів наднаціонального рівня,знаходитьсяіснуюча модель трансформаційної
економіки України. І саме це різнопланово впливає на розвиток сучасних
економічних підсистем [102].
Процеси глобалізації та інтеграції, з одного боку, визначають та
забезпечують

доступ

до

глобальної

інформаційної

мережі,

інновацій,

інтелектуального капіталу, світових здобутків в царині науки тощо; а з іншого
боку ці процеси посилюють кризові прояви та тенденції в національній
економічній системі, яка є беззахисною перед глобальними впливами.
НАЦІОНАЛЬНА
ЕКОНОМІКА

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Парадигма
міжрегіонального
перерозподілу ресурсів –
моноцентричне
прийняття
рішень
державою,
підвищення
значущості
державної
підтримки
досягнення
стійкого
інноваційного
розвитку
національної
економічної системи та її
підсистем

Парадигма
саморозвитку регіонів –
поліцентричне
прийняття
рішень
економічними
суб’єктами
щодо
використання ресурсів з
метою
інноваційного
розвитку, формування
«мережної економіки»,
(«економіки
комунікацій»)

ЛОКАЛІЗАЦІЯ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Парадигма
міжрегіональної
інтеграції – виважений
розподіл
функцій
управління інноваційним
розвитком між державою
та
інноваційними
суб’єктами,
поява
«інституціональної
моделі
економіки
комунікацій»
(нових
принципів партнерства)

Рис. 1.25. Зміна інноваційної поведінки економічних суб’єктів під
впливом певних парадигм розвитку
Джерело: складено автором за даними [18,101]

Світовий
суперечностей

господарський
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протиріч

простір

між

характеризується

посиленням

глобалізаціїта

наростанням
одночасно
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локалізацією. Це впливає на ефективність імплементації моделей державного
управління та регулювання інноваційним розвитком національних економічних
систем.
Розширення та поглиблення інтеграційних зв’язків, інтернаціоналізація з
одної сторони, а локалізація з іншої сторони визначають пошук конкурентних
переваг розвитку намакро-, мезо-, та мікрорівнях.
В межах національної економічної системи існуючі тенденції централізації та
децентралізації економічних зв’язків відображають вплив глобалізації та
локалізації. Результатом взаємного поєднання цих тенденцій на національному
та наднаціональному рівнях визначається процес регіоналізації, дослідження
якого сприятимуть удосконаленню державного управління інноваційним
розвитком національної економічної системи в цілому.
Аналогічні ідеї про зростаючу роль держави в сучасному суспільстві,
правда, з інших теоретичних позицій, висловлюють як зарубіжні, так і вітчизняні
вчені. Зокрема, такої позиції підтримуються [103;104;105;105;106] при
обґрунтуванні системи інтерактивного управління ростом як основи стратегії
модернізації національної економіки.
Така система включає три основних елементи:
- національну

інноваційну

систему,

що

вирішує

завдання

запозичення;
- синхронізацію різних типів економічної політики для збільшення
абсорбції здатності країни;
- систему інтерактивного планування, що передбачає взаємодію
уряду,

бізнесу та

громадянського

суспільства

в процесі

формування та реалізації модернізаційних проектів.
Подібні погляди містяться в концепції (за трактуванням деяких авторів
теорії) «технологій широкого застосування» (general purpose technology), що є
сучасною версією теорії економічних циклів, заснованої Н.Кондратьевим [107]
й розвиненої М. Туган-Барановським [108].
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«Технології широкого застосування» допускають безліч удосконалень.
Такі підходи є основою вторинних інновацій, що застосовуються в різних
секторах економічної діяльності країни. Їх головна особливість - технологічне
взаємодоповнення, тобто здатність поєднуватися з іншими технологіями і значно
підвищувати їх ефективність. Це передбачає зобов’язання співфінансувати не
тільки для вдосконалення самих технологій, а й розвиток галузевих технологій,
що використовують елементи широко використовуваних технологій.
Нанотехнології можна розглядати як такі, що призводять до широкого
використання нових технологій, оскільки їх поширення, поява і вдосконалення
дозволяють стати новим двигуном економічного зростання. Впровадження таких
технологій вимагає високого рівня координації в суспільстві, що підвищує роль
держави в розвинених економічних системах [109].
Концепція «технології широкого застосування» активно підтримується і
використовується в системі інтерактивного управління зростанням.
Інтерактивна система управління охоплює національну інноваційну
систему країни в цілому. Крім того, при формуванні та реалізації новітніх
проектів особливо важко зосередитися на взаємодії уряду, науки, економіки та
громадянського суспільства, не виділяючи науку як самостійну інституційну
сферу.
Розглянемо процес стратегічного мережевого партнерства у якості
механізму адаптації інноваційно орієнтованих ЗВО.
Переваги мережевої міжфірмової організації були визнані ще у 90-ті роки
ХХ ст. [110]. Мережа дозволяла знижувати питомі витрати та інвестиції,
необхідні для швидкого створення нових продуктів і виходу з ними на ринок.
З’явилася можливість направляти в принципі обмежені ресурси компаній на
створення і підтримку конкурентної переваги.
Прагматичне завдання скорочення трансакційних витрат по суті не
створювало умов для розгляду міжфірмових відносин як особливого умови
формування об’єднань компаній.
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Наступні дослідження [111] показали, що тільки на базі такого
неекономічного

об’єднання

будувалися

ефективні

економічні

зв’язки.

Повсюдне поширення мережевих форм взаємодії призвело до активного пошуку
з боку дослідників моделі, згідно якої шикуються зв’язки в мережі.
Нині не існує єдиного шаблону мережевої моделі, а тільки різні підходи до
її побудови. У загальному сенсі мережева взаємодія розглядається як система,
основною властивістю якої є структурність – наявність багатосторонніх зв’язків
між усіма складовими (компонентами, об’єктами, суб’єктами, елементами). У
різних науках (економіці, соціології, соціальній психології) воно має свої
характерні особливість.
Для нашої роботи визначимо мережеву взаємодію як динамічний процес
утворення зв’язків між акторами інноваційних структур, метою якого є
формування єдиного простору для всебічного обміну ресурсами, знанням,
досвідом, компетенціями і встановлення довгострокового контактного поля між
учасниками.
В широкому спектрі дослідних робіт, присвячених цій тематиці, для нас
важлива мережева взаємодія як механізм координації дій економічних агентів,
що має свої особливості, що відрізняють його від інших механізмів координації.
А особливості ці полягають в процесах колаборації та кооперації між акторами
мережевих моделей, які повно відображають процес утворення динамічних
зв’язків в мережі.
Отже зупинимося на характеристиці мережевої взаємодії через такі
терміни як колаборація і кооперація.
У науці під «колаборацією» (від лат. collaboratio – спільна робота)
прийнято розуміти процес формальних і неформальних узгоджень між
автономними гравцями, в ході якого вони створюють правила та організації для
регулювання своїх взаємодій і напрямків діяльності або вирішують об’єднують
їх завдання [112].
В кластерних мережах колаборація – інтерактивна взаємодія учасників
мережевих спільнот, що формують певну систему .
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В рамках функціонування кластерних мереж йдеться про встановлення
мережевих зв’язків між двома і більше сторонами, тому кооперація –
колаборація– мережева взаємодія регіональних інноваційних систем лежить в
основі побудови моделі мережевої взаємодії.
В останні десятиліття мережева взаємодія є об’єктом підвищеної уваги з
боку наукового і підприємницького товариства. Пов’язано це з динамікою і
невизначеністю зовнішнього середовища, що підсилюється, а також зі змінами
міжфірмових відносин в розрізі зростаючої спеціалізації та розуміння важливості
кооперації для досягнення підвищених результатів.
Мережева взаємодія знижує ступінь невизначеності і ризику, надає доступ
до ресурсів, прискорює збір інформації про можливості ринків і якості (тим
самим, знижуючи трансакційні витрати).
Дослідження показують, що, як правило, організації помітно виграють від
колаборації з різноманітними партнерами, такими як споживачі, постачальники,
посередники, і, навіть, конкуренти.
Мережева колаборація може приймати різну форму, кількість учасників
мережі, характер зв’язків; мати координуючий і контролюючий орган або
взаємодіяти

автономно.

Все

це

визначається

початковими

цільовими

орієнтирами, що обумовлюють процеси формування мережі і механізми
управління нею [99].
За матеріалами дослідників [113] виділяють наступні принципи мережевої
інноваційної колаборації:
- наявність об’єднуючої мети, що передбачає конкурентне співпраця,
заснована на індивідуальному прогресі кожного учасника мережевої взаємодії,
недосяжному за його межами;
- об’єднати взаємну вигоду - рішення учасниками мережевого взаємодії
власних завдань, без обмеження інтересів інших учасник;
- інноваційність, що передбачає постійне впровадження нових технологій
у виробничий процес, вироблення нових ідей і рішень, їх поширення;
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- об’єднати економічну доцільність, яка визначається необхідністю
вирішувати не тільки поточні технологічні та економічні завдання окремого
актора, а й реалізовувати стратегію соціально-економічного розвитку регіону та
країни в цілому множинність рівнів взаємодії: мережева взаємодія виникає
безпосередньо по лініях актуальною потреби у співпраці;
- добровільність - учасники мережевої взаємодії самостійно визначають
обсяги та структуру своєї участі за конкретним проектам;
- незалежність членів мережі - певний ступінь свободи учасників
мережевої взаємодії, достатня для можливості розставляти пріоритети по
характеру і спрямованості власної діяльності та відповідати за кінцевий
отриманий результат;
- формування норм мережевої взаємодії «знизу», за допомогою процесів
самоорганізації і саморегулювання;
- широка спеціалізація учасників;
- синергія - кумулятивний позитивний ефект, який значно підвищує
сукупні результати декількох установ у порівнянні з рівнями ефективності
кожного з них окремо. При цьому джерелом синергетичного ефекту можуть бути
як матеріальні (наприклад, використання одних і тих приміщень, виробничих
потужностей, загальних служб), так і нематеріальні (ідеї, стратегії, науковоосвітні продукти, послуги) ресурси та ін.
Таким чином, міжфірмова мережева взаємодія і поділюване розуміння
процесів і зовнішньої ситуації, які виникають в результаті спільно пережитого
досвіду колаборації, довіри і взаємодії, здатні знизити бар’єри для обміну
знаннями і посилити переваги мережевої комунікації.
Висновки до розділу 1
На основі проведеного дослідження теоретичних основ взаємодії влади,
науки і бізнесу в процесі інноваційного розвитку національної економіки було
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узагальнено і розвинено теоретичні основи сучасної парадигми інноваційного
розвитку національної економіки.
Досліджено теоретичні основи інноваційного розвитку країни як основи
зростання її національної економіки і базису радикальних структурних змін у
світовій економіці в умовах глобалізації. Доведено, що умови подальшої
трансформації економіки, розвиток та ідентифікація сучасного виробництва
повинні цілком базуватися на нових рішеннях в галузі технологій, техніки,
організаційних

форм

й

економічних

методів

господарювання,

тобто

різноманітних нововведеннях. Комплексний підхід до дослідження розвитку
інноваційної складової економіки базується на спільному використанні
інноваційного потенціалу і ресурсів розвитку інноваційних систем.
Виокремлено основні напрямки формування національної економіки на
інноваційних засадах розвитку.
Надано наукову карту визначення поняття «національна інноваційна
система». Виявлено особливості національних інноваційних систем в напрямку
формування структурно-функціональної оргнізаціі інноваційного розвитку
економіки країни. Визначено концепції НІС із застосуванням системного
підходу, що передбачає, що вся сукупність інституційних структур та іституцій,
які взаємопов’язані між собою (великий, малий та середній бізнес, заклади вищої
освіти та науково-дослідні центри, органи державної влади та регіональні органи
влади, центри трансферу технологій, фінансові ринки тощо) здійснює вплив на
інноваційний розвиток та його напрямки, що основні її елементи діють спільно
для досягнення головних цілей НІС.
Досліджено специфічні цілі і завдання НІС, характерні риси моделей НІС
різних країн, через які формуються (виокремлюються) національні особливості
НІС; вони проявляються у визначенні ролі держави і бізнесу у виконанні
функцій, ролі великого і малого бізнесу, в співвідношенні фундаментальних,
прикладних досліджень і розробок, в динаміці розвитку, галузевої і регіональної
структурах інноваційної діяльності
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Дослідження розвитку щодо підходів до уявлення про структурнофункціональної організації інноваційного розвитку національної економіки
дозволяє виокремити особливості формування тазміни режимів функціонування
цих механізмів.
Запропоновано розглядати інноваційний процес, що реалізується в рамках
НІС, на основі умовного виділення двох блоків - процесу генерації нових знань і
процесу комерціалізації цих нових знань.
Розвиток національної інноваційної системи, з одного боку забезпечується
активною діяльністю споживачів-інновацій (технопарків, венчурних фірм,
лізингових компаній, інноваційних кластерів, малого та середного інноваційного
підприємництва та великих промислово-фінансових груп, що фінансують процес
інновації), а з іншого боку – це національний рівень, де здійснюється діяльність
під контролем державних

органів що, займаються

стимулюванням інноваційного процесу. На

регулюванням і

національному рівні влада

уповноважена використовувати податкові пільги, здійснювати

цільове

фінансування інноваційних розробок, займатися державними замовленнями і
законодавчо-правовим регулюванням взаємовідносин суб’єктів, які задіяні в
інноваційному процесі.
Досліджено моделі НІС у розрізі пріоритетів і цілей державної
інноваційної політики, що, виходячи з національних особливостей, економічного
потенціалу, виокремлює основні моделі НІC.
Досліджено теоретичний базис мережевої моделі інноваційного процесу, у
якій особлива увага приділяється продукуванню й накопиченню знань;
досліджено основні характеристики мережевих моделей взаємодії влади, науки і
бізнесу в інноваційній сфері.
Надано пояснення підходам взаємодії влади, науки та бізнесу з відносно
концепції фізичної економії. Це дозволило застосувати методологічні принципи,
методи і методи дослідження теорії автоматів в загальній методології
інноваційного розвитку національної економіки.
Основні результати даного розділу знайшли відображення у таких працях
автора: 1, 5, 29, 32, 36,37,38, 40,42,44, 46,53, 63,64, 68.
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РОЗДІЛ 2.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
2.1. Методологія дослідження взаємодії влади, науки і бізнесу в процесі
інноваційного розвитку економіки
Сучасний

етап

соціально-економічного

розвитку

України

характеризується в першу чергу вкрай незначним впливом інноваційних
факторів на економічне зростання, існуванням багатьох бар’єрів щодо
підвищення рівня інновацій вітчизняної економіки та підвищення їхньої
ефективності. Низькі темпи в сприйнятливості національної економіки до
інновацій

обумовлені

загальноекономічних

довгостроковим

проблем,

негативним

пов’язаних структурною

впливом

деформованістю

економіки країни, домінуванням у ній низькотехнологічних, сировинних
виробництв, які об’єктивно малосприйнятливі до сучасних наукових досягнень і
набагато менш економічно ефективні, ніж виробництва високої технологічної
складності. Економічні реформи (приватизація, трансформація податкової,
кредитної та іншихекономічних систем) проводяться в Україні без урахування
науково-технологічного фактора та його впливу на конкурентоспроможність
вітчизняної продукції. У результаті цього, а також унаслідок послаблення дії
інноваційних чинників за умов значного відставання інституціональних
перетворень та надмірної відкритості економіки за останні роки суттєво зросла
структурна розбалансованість економіки.
Економічно

розвинені

країни

органічно

вбудували

інноваційну

інфраструктуру у свої НІС. В результаті визначилася система інноваційного
державно-приватного партнерства. В цьому випадку влада та бізнес виступають
як рівноправні партнери, взаємодоповнюючи один одного.
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Інноваційне середовище розглядається як комплексне поняття, що включає
державну політику в інноваційній сфері, кадрову, організаційну і технологічну
інфраструктуру інноваційного процесу, громадські мотивації і схильність
підприємців до інноваційної діяльності тощо. На сьогодні більшість країн
розробили і реалізують власні інноваційні стратегії.
Світовий досвід свідчить, що країни, які не можуть забезпечити необхідну
якість життя, розвиток освіти і науки, професійний розвиток, охорону здоров'я,
а також розвиток інформаційного середовища, в значній мірі залежать від
зовнішніх фінансових і комунікаційних центрів. У країнах, які забезпечують
своєчасне інноваційне зростання людського, науково-технічного, виробничого
потенціалу в перспективних сферах формування нового технологічного порядку,
будуть створені нові основні конкурентні переваги. В першу чергу це за функції
природних і людських ресурсів для транснаціональних корпорацій і розвинених
країн, які консолідують інтелектуальний потенціал світу.
Розвиток економіки в довгостроковій перспективі розглядається через
призму формування інноваційної моделі розвитку економіки України як
стратегічного шляху забезпечення стабільного розвитку з високими темпами
економічного зростання, створення умов для підвищення ефективності
продуктивності

праці

при

активізації

інвестування

пріоритетних

та

конкурентоспроможних видів економічної діяльності, модернізації і суттєвих
темпів росту виробництва з поглибленим рівнем обробки і застосуванням
високих технологій через накопичення багатоканальних інвестиційних ресурсів
та їхню інноваційну спрямованість. Зміст і темпи інноваційної діяльності в
довгостроковій перспективі мають забезпечити створення та розвиток
інноваційної моделі економіки країни. У зв’язку із цим передбачається
поступова трансформація до можливої моделі розвитку економіки з високими
темпами інноваційної діяльності та закріпленням стабільних темпів економічного

зростання

нарощуванням

впливу на

економічну активність

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та впровадженням відповідних
розробок.
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Зростання економіки країни і окремих її регіонів багато в чому залежить
від розвитку інноваційної діяльності в народному господарстві. Можна
стверджувати, що інноваційний потенціал окремих компаній і національного
рівня в цілому є і буде основним напрямком в життєдіяльності країни і основний
орієнтацією для урядових структур.
Таким чином, ефективна діяльність підприємств в інноваційній сфері,
основи

національної

економіки,

залежить

від

наявного

інноваційного

потенціалу, трансферу технологій та здатності реалізовувати інноваційні
проекти і програми. Процес передачі технологій на національних, регіональних
і на міжнародних ринках є важливою частиною процесу управління. Для цього
процесу необхідна активна підтримка держави та розробка ефективного
регулювання в даному напрямку.
Інноваційна діяльність підприємства, особливо промислового, в даний час
є актуальним напрямком для національної економіки України. Така діяльність
потребує додаткових зусиль і ресурсів для того, щоб зайняти своє місце на
регіональних і національних ринках. Важливим є дослідження позиціонування
інноваційних підприємств, ступінь забезпечення ресурсами, і якість управління
інноваціями в підприємствах, що визначається вибором і застосуванням
відповідних стратегій інноваційного розвитку.
Теоретичним питанням розвитку системоутворюючих підприємств для
національного господарства, що здійснюють діяльність в інноваційній сфері, а
також процесом трансферу технологій у промисловій галузі присвячено праці
вітчизняних і зарубіжних вчених, зокремак: О. Андросова [114], В. Василенко
[115], Л. Ганущак-Єфіменко [116], А. Гриньов [117], М. Єрмошенко [116;118],
О. Фарат [119], Л. Федулова [120], Н. Чухрай [121] та ін.
В їх працях розглянуто актуальні питання організації та управління
інноваційними процесами, реалізації технологічних інновацій та підвищення
ефективності інноваційної діяльності, проблеми впровадження трансферу
технологій в ринкову економіку держав, що є важливим базисом для для
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формування інноваційної стратегії промисловості України як на національному,
так і на регіональному рівнях.
Актуальність досліджуваної проблематики підкреслюється наявністю
численних наукових досліджень як серед вітчизняних, так й зарубіжних вченихдослідників, зокрема О. Амоши [122],
Л. Лейдесдорфа [125],

Я. Ляшка [126],

Г. Іцковица [123], С. Коверги [124],
Д. Солохи [18;124],

А. Стрикледа

А. Томпсона [127], Й. Шумпетера [2], й інших.
Доробки цих вчених послугували теоретико-методологічним підґрунтям
проведення нами наукового дослідження, підсумки якого представлені в даному
підрозділі монографії.
Дослідження наукових джерел вітчизняних і зарубіжних вчених,
присвячених інноваційним процесам в економіці, зокрема інноваційному
клімату, трансферу технологій інноваційно активних підприємств і організацій,
наявності та розвитку їх інноваційному потенціалу, показують основні проблеми
і перспективи розвитку в даному напрямку. Досвід провідних країн світу
свідчить, що інноваційний розвиток є базисом забезпечення економічного
прогресу та розвитку української економіки, за допомогою якого можливо
подолати як технологічний, економічний, так і соціальний розриви і відставання
із розвиненими країнами Європи і світу.
Я показую світові новини провінційних країн, інноваційний розвиток основа економічного прогресу та розвитку української економіки, а також
розвитку технологій, а також збереження економічного та соціального розвитку.
країн.
Вирішальна роль у розвитку інноваційних процесів в країні належить
державі, а саме державному регулюванню інноваційних процесів. Найбільш
значущим є удосконалення законодавчо-нормативної бази, спрямованої на
зміцнення інноваційної діяльності, розробку та впровадження інноваційної та
інвестиційної політики та підтримку інформаційного середовища інноваційних
процесів (рис. 2.1) [40].
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Державне регулювання інноваційного розвитку
Стимулювання інноваційного розвитку

Удосконалення
законодавчонормативної бази

Підтримка інформаційноаналітичного забезпечення
інноваційних процесів

Удосконалення
системи
оподаткування
Єдиний інформаційний простір
Охорона прав інтелектуальної власності

Розвиток електронної комерції
Актуальна довідкова і консультаційна
інформація
Пошук ділових партнерів

Процеси інноваційного розвитку

Рис. 2.1 Державне регулювання процесів інноваційного розвитку
Джерело: складено автором за даними [40]

На сьогодні увага не лише нашої країни, але й урядів багатьох країн
прикута до вирішення актуальних проблем стимулювання інноваційної
діяльності фірм та регіонів, формування нових механізмів їх співробітництва в
інноваційній сфері за участю держави шляхом удосконалення певних режимів
(систем обмежень і дозволів, обумовлених низкою законів).
Як відзначалося раніше, такими режимами стимулювання інноваційної
активності є: адміністративно-правовий режим (який передбачає визначення
правових засад); податковий режим (який передбачає використання податкових
інструментів); фінансово-інвестиційни режим (який передбачає проведення
амортизаційної політики, спрямованої на технологічний розвиток виробництва
та надання субсидій спеціальним науковим організаціям); патентно-ліцензійний
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режим (який передбачає проведення гнучкої політики реєстрації патентів і
спрощення процедури розгляду заявок) тощо. Подальше удосконалення
перелічених режимів має сприйматися як впровадження тактичних заходів щодо
підвищення

ефективності

існуючої

вітчизняної

моделі

державного

протекціонізму, в якій мають бути втілені концептуальні засади регулювання
інноваційного розвитку національної економіки.
В

системі

визначених

адміністративно-правовий

режимів

режим

стає

сучасних
правовою

розвинених
базою

країн

регулювання

інноваційного розвитку економіки. Саме завдяки єдиній спрямованості
адміністративно-правового та економічного режимів багатьом державам вдалося
інтегруватися

у

світову

економічну

систему

з

позицій

експортерів

високотехнологічної продукції. В літературі відзначається, що саме створення
сприятливого економіко-правового режиму та

формування

спеціальних

економічних утворень (від торговельних і промислово-експортних об’єднань до
науково-технічних зон) дозволили Південній Кореї, Гонконгу, Тайваню
потіснити групу розвинутих країн на світовому ринку високих технологій [128;
129].
Досвід запровадження вітчизняної системи управління інноваційними
процесами показав, що понині нерозв’язаними є проблеми досконалого
теоретичного обґрунтування концепції інноваційного шляху і типу розвитку,
осмислення та з’ясування місця режимів в забезпеченні впровадження
інноваційної моделі державного протекціонізму інноваційного розвитку країни
та реалізації інноваційних цілей її економічних суб’єктів. З цього приводу слід
зауважити, що на відміну від вітчизняної, моделі державного управління
інноваційним розвитком економік розвинених країн демонструють відсутність
розриву між концептуальними цілями та практичними заходами, що
продиктовані поточними інтересами.
Основним результуючим критерієм ефективності моделей державного
управління інноваційними процесами цих країн є гарантоване економікоправовими режимами збільшення їх інноваційних продуктів та підвищення
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конкурентоспроможності на національному і світовому ринках. Ми вважаємо,
що однією з перших задач на шляху вдосконалення системи управління
інноваційним

розвитком

країни

є

підвищення

результативності

дії

адміністративно-правового режиму господарювання, під яким розуміється
система правил, заходів, норм для досягнення певної управлінської мети.
Наслідком командно-адміністративної системи Радянського Союзу було
становище національної економіки, що характеризувалося недостатньою
кількістю підприємств, які здійснювали інноваційну діяльність, що також
обумовлено складністю трансформації у ринкову інноваційну систему ведення
бізнесу.
Як показує практика, успішна інноваційна діяльність підприємства
залежить від рівня його інноваційного потенціалу, наявності системи трансферу
технологій та ефективності реалізації інноваційних проектів і програм.
Важливим є також рівень інноваційної активності, наприклад, оновлення ідей,
нові розробки, виробництво, просування і збут тощо. Інноваційний потенціал це реальна і/ або ймовірна здатність підприємства розробляти та впроваджувати
інновації [18;130;131]. Визначення інноваційного потенціалу, що існують в
економічній літературі, об’єднують в собі ресурсну (сукупність властівостей
підприемства) і забезпечувальну (відносини між працівниками, спрямованими
на досягнення мети) функції.
Інноваційний

потенціал

відрізняється

значним

забезпеченні.

Це

міжнародних

ринках

вітчизняних

відставанням

призводить

до

промислової

в

стану

промислових

сучасному

підприємств

науково-технічному

неконкурентоспроможності

продукції.

«Через

на

незадовільний

використання сучасних досягнень науки і технологій у виробництві Україна
щорічно втрачає до 10 млрд дол. США» [128]. В основі ефективної діяльності
підприємства

лежить

цілеспрямований

пошук

і

впровадження

нових

можливостей з раціональним використанням інноваційного потенціалу та
трансферу технологій як окремого підприємства, так і національного
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господарства. Що стосується трансферу технологій, то в даний час даний процес
є одним з визначальних умов реалізації інноваційних процессовдля України.
Як зазначив Жуков С.А. [132] «дослідження та вивчення зарубіжного
досвіду свідчать, що процес передачі технологій, як на національному
(регіональному) ринку – між військовим і цивільним секторами, галузями
промисловості і товаровиробниками всіх форм власності, так і на міжнародному
– приреалізації міждержавних науково-виробничих інноваційних проєктів, є
важливими складовими управління національним господарством».
Таким чином, стан процесу трансферу технологій залежить від чіткого
регулювання державними органами управління, яке необхідно для:
1)

вдосконалення

технологічного

стану

підприємств,

оновлення

виробничої інфраструктури;
2) створення умов для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
промисловості;
3) реалізації пріоритетних напрямів розвитку країни та окремих регіонів з
урахуванням їх особливостей;
4) створення умов для збереження науково-технічних знань, що становлять
національне надбання, особливо цінних державних ресурсів, що також може
проявлятися в цілях національної безпеки [17; 134; 135].
В процесі нашого дослідження [75] з’ясовано, що «побудова ефективної
національної інноваційної системи в Україні, декладовою є система трансферу
технологій ускладнюється, крім фінансових й інших проблем, і недосконалістю
нормативно-правової

бази

в

галузі

забезпечення

прав

володіння

та

розпорядження об’єктами інтелектуальної промислової власності».
В першу чергу, це законодавчі та нормативні акти, які встановлюють
правила створення і використання нових досягнень і наукових і технологічних
технологій. Цей розрив є двовимірним: з одного боку, він робить сильний вплив
на організацію передачі промислових технологій в Україну, з іншого боку,
інтереси державних органів, що є власниками прав інтелектуальної власності,
обмежуються при передачі технологій і реалізації внутрішніх міжнародних угод
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про наукове і технічне співробітництво. Слід зазначити тут, що практика показує
розширення діяльності незалежних учасників ринку в цьому напрямку, що є
загрозою національним інтересам нашої країни. Тому актуально і навіть
необхідно активувати регуляторну складову процесу передачі технологій.
Основні проблеми, які необхідно вирішити для організації трансферу
технологій, що відповідає сучасним вимогам, залишаються:
1) розробка нормативно-законодавчої бази щодо процесу трансферу
технологій;
2) забезпечення діяльності з контрактного фінансування робіт механізмами
договірного розподілу прав;
3) забезпечення впорядкування прав на створену інтелектуальну
промислову власність як раніше, так і на створювану у майбутньому,
4)

створення

інфраструктури

для

фінансової,

інформаційної

та

консультативної підтримки передачі технологій;
5) удосконалення механізмів державного управління з метою підвищення
рівня можливостей щодо сдозволу, виявлення, відбору, оперативності,
профілактикита припинення несанкціонованих передач (продажів) технологій;
4) забезпечення професійної освіти, підвищення кваліфікації управлінської
ланки всіх рівнів промислових підприємств для здійснення трансферу технологій
в ринкових умовах, підготовка менеджерів з аналізу ринку високотехнологічних
продуктів та послуг, розробка методології оцінки бізнесу у процесі їх створення
[114].
Для того, щоб Україна заявила про себе як про високорозвинену державу з
високим конкурентоздатним потенціалом інноваційного розвитку національної
економіки в світовому глобалізованому просторі не можливо без наявності чіткої
зваженої методології оцінки й дослідження власне процесів економічного
інноваційного розвитку, які відбуваються у вітчизняній організаційноекономічній системі.
В сучасній економічній теорії сформовано досить багато підходів, щодо
обґрунтування певних методологій дослідження стану та перспектив розвитку
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національного господарства [134;137;138;139;140;141;142], однак, методології,
здатної адекватно дослідити національну економічну систему з точки зору
інноваційного розвитку, наявного потенціалу такого розвитку, в повному обсязі
все ще не сформовано.
Дослідження вітчизняних авторів [96;143;144;145] щодо методології
інноваційного розвитку показують, що при вивчені питань інноваційного
розвитку різнорівневих соціально-економічної системи та розробці заходів щодо
підвищення їх ефективності від окремого промислового підприємства до
національної економіки в ціломущодо стратегічних перспектив функціонування
взаємодії

влади,

науки

і

бізнесу,

доцільно

виділяти

три

групи

взаємообумовлених факторів:
- факторів інноваційного розвитку світової економіки;
- факторів довгострокового економічного розвитку країни, з визначенням
економічних зв'язків та національної безпеки, геополітичного положення країни;
- виробничих факторів, пов’язані з модернізацією, технологічним
відновленням, реорганізацією, збільшенням виробництва та випуском нової
продукції, створенням нових робочих місць та покращенням умов праці тощо.
Процес

розробки

методологічного

інструментарію

інноваційного

розвитку національної економіки, заснованого з урахуванням зазначених груп
факторів у найбільшій мірі враховує міжнародну, державну і виробничу
інноваційну політику.
Розглядаючи стратегію розвитку інновацій як цільових постанов і програм,
спрямованих на досягнення довгострокових конкурентних переваг економічної
системи на зовнішніх і внутрішніх ринках, можна визначити послідовність дій у
розробці інноваційної стратегії полягає наступним чином:
- визначення цілей інноваційного розвитку і відповідних задач;
- розробка організаційно-економічних заходів длязабезпенняїх вирішення
та з досягнення намічених цілей;
- розробка інноваційних проєктів і програм для забезпечення реалізації
великих організаційно-економічних заходів;
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- визначення інвестиційної стратегії щодо реалізації інноваційних проектів
і програм [143;144] .
В основі інноваційного розвитку національної економіки лежить
діяльність великих компаній, тому завдання, спрямовані на реалізацію інновацій,
визначаються виходячи з підходів саме до ведення бізнесу.
В країнах з трансформаційною економікою, в яких частка державної
власності ще досить велика, у веденні бізнес-процесів на підприємствах, що
мають для держави стратегічне значення, беруть участь державні і регіональні
органи управління, що для вітчизняної економічної системи зумовлюється
процесами децентралізації, що цілком охопили національне господарство
України [145].
На державному рівні визначається
встановлюються

орієнтири

інноваційного

політика інноваційної діяльності,
розвитку

системоутворюючих

підприємств державної власності, недержавні підприємства також встановлюють
свій шлях щодо інноватики.
На основі економічної політики держави, а також державної промислової
політики, науково-технічної політики, технологічної політики, соціальної
політики, формуються умови інноваційного розвитку з урахуванням статусу
промислового підприємства, його значущості для економіки країни, його впливу
на обороноздатність і конкурентоспроможність національного господарства.
В цьому напрямку було прийнято постанову Кабінету Міністрів України
від 23.12.2004 № 1734 (втрата чинності від 07.03.2015, підстава - 83-2015-п) «Про
затвердження переліку підприємств, що мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави», де було представлено перелік найважливіших
підприємств машинобудування, приладобудування, оборонного комплексу,
металургії, видобутку, тощо, що визначають техніко-технологічний базис всіх
інших галузей вітчизняної промисловості [18;143;144].
Для глибокого аналізу сукупності нормативних документів у таких
галузях, як політична, військова, правова, економічна, технологічна та соціальна
сфери, необхідна певна методологія визначення їх ролі в інноваційному розвитку
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національної економіки.
Методологічний аналіз для даної групи факторів дозволяє визначити
стратегію інноваційного розвитку держави в області формування промислового
комплексу в якості системи взаємопов’язаних підприємств і організацій, здатних
забезпечити економічну безпеку і економічне зростання в довгостроковій
перспективі. Дана стратегія, однією зі складових якої є кластеризація економікогосподарського простору, знайшла своє відображення в промисловій політиці
держави.
Для визначення стратегічних цілей (рис. 2.2) інноваційного розвитку на
державному, регіональному та

підприємницькому рівнях розробляється

методологія формування політики інноваційного розвитку національної
економіки на основі багаторівневого підходу.
В

основі визначення

стратегічних

цілей

інноваційного

розвитку

системоутворюючих компаній щодо виділених рівнів управління лежить
стратегія державної інноваційної промислової політики, яка визначається на
основі довгострокової політики держави у галузі формування промислового
комплексу як системи взаємопов’язаних підприємств і організацій, здатних
забезпечити економічну безпеку і економічне зростання України.
Як нами зазначено в [40] дані рівні можна охарактеризувати наступним
чином (табл. 2.1).
Методологія даного процесу формується на основі вивчення закордонного
досвіду формування стратегії інноваційного розвитку системоутворюючих
компаній та будується з урахуванням наступних концептуальних положень:
1. Стратегія інноваційного розвитку підприємства, що тісно пов’язана з
політикою держави з метою забезпечення інноваційного росту.
2. Стратегія інноваційного розвитку системоутворюючого підприємства,
в основі якої лежить ринкова орієнтація, проведення маркетингових досліджень
щодо нового продукту, з визначенням цілей і задач інноваційного розвитку.
3. Стратегія нового продукту, яка саме пов’язана із дослідженнями і
розробками (стратегія R&D (Research and Development).
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Великі компанії, які є основою національної економіки, розробляють і
виробляють різноманітні інноваційні продукти, намагаючись завоювати
стабільні позиції на світовому ринку.
Тому в умовах глобалізації великі компанії поділяються на підрозділи
(дочірні компанії, філії, представництва, торгові центри тощо) за кордоном, в
країнах з найбільш сприятливими умовами для наступних компонентів єдиного
інноваційного ланцюжка «розробка інноваційного продукту - виробництвомаркетинг».
Стратегія державної інноваційної промислової політики:
довгострокова політика держави в області формування інноваційне орієнтованого промислового
комплексу як системи взаємопов’язаних підприємств і організацій, здатних забезпечити економічну
безпеку і економічне зростання України
ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ СТРАТЕГІЮ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Політичні

Оборонні

Правові

Економічні

Концепція
національної
безпеки України

Концепція
структурної
перебудови
обороннопромислового
комплексу України

Закони України
«Про інноваційну
діяльність», «Про
наукову та науковотехнічну діяльність»

Концепція
науковотехнологічного та
інноваційного
розвитку

стратегічні цілі інноваційного розвитку наявного потенціалу
на державному, регіональному та виробничому рівнях управління розвитком
Державний

Регіональний

Підприємницький

Забезпечення модернізації
та структурної
перебудови виробничого
потенціалу, ефективне
освоєння науковотехнічних розробок,
позиціонування на цій
основі України як
високотехнологічної
держави

Приватизація,
реструктуризація і технікотехнологічне
переоснащення на основі
самофінансування,
залучення інвесторів в
цілях збільшення випуску
товарів,
конкурентоспроможних на
світовому та вітчизняному
ринках

Формування
наукомістких виробничих
процесів, забезпечуючи
випуск продукції
конкурентоспроможної на
внутрішньому та
зовнішньому ринках

Рис. 2.2. Стратегічні цілі інноваційного економічного розвитку за рівнями
формування
Джерело: складено автором за даними [18, 144,143]
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Таблиця 2.1
Характеристика політики держави у галузі формування промислового
комплексу
Рівні

Діяльність

Державний рівень

-забезпечення модернізації і структурної перебудови
виробничого потенціалу, ефективне освоєння
науково-технічних розробок, затвердження на цій
основі України як високотехнологічної держави.
-техніко-технологічне переозброєння на засадах
самофінансування, залучення вітчизняних і
закордонних інвесторів з метою збільшення випуску
товарів, конкурентоздатних на світовому і
внутрішньому ринках.
-формування наукомістких виробничих процесів, що
забезпечують випуск продукції, конкурентоздатної
на внутрішньому і зовнішньому ринку.

Регіональний

Підприємницький

Джерело: складено автором за даними [40]

Для великих компаній, що складають виробничі системи, цей ланцюжок
все частіше розривається географічно.
Методологічні розробки стратегії інноваційного розвитку національної
економіки засновані на дослідженнях ринку інноваційної продукції, розвитку
промислових кластерів, здатних активізувати інноваційну діяльність. Дана
робота бере свій початок з патентних досліджень, які дозволяють створювати
конкретні ідеї про те, де і які ринкові ніші зайняті, які вільні.
При реалізації та розробці стратегії створюються нематеріальні активи для
великих підприємств, що утворюють системи, які можна розділити на наступні
групи: інтелектуальна власність; майнова власність; відкладені витрати; вартість
компанії; неохоронні активи. Доцільно враховувати стратегію організації
виробництва інноваційної продукції, засновану на визначенні ефективності
інвестицій,

вкладених

у

виробничий

процес,

інноваційного розвитку національної економіки.

при

розробці

стратегії
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Якщо в країні створювалися умови для НДДКР і промислового розвитку,
розроблялися маркетингові технології, вважалося, що створені матеріальні та
організаційні передумови для інноваційної бізнес-моделі.
Для цього потрібно навчитися швидко знаходити і використовувати цінні
ідеї в промислових цілях, а також вміло використовувати засоби захисту прав
інтелектуальної власност на законодавчому рівні, а також створювані ними
високотехнологічні продукти.
Така прибуткова монополія, визнана у світі, дозволяє виробникам високих
технологій отримувати надприбуток за рахунок:
- високіціни на інноваційні продукти;
- розширення ринків збуту;
- продаж та видача ліцензій іншим виробникам, що дає право на
виробництво такої ж самої продукції на своїх підприємствах.
Це дозволить монополісту збільшити прибуток як мінімум на 20-30%.
Дослідження сучасних вчених [127;138], наукові висновки яких ми цілком
розділяємо,

показують,

що

між

стратегією

інноваційного

розвитку

системоутворюючого підприємства і стратегією національної економіки та
глобальними справами існує діалектичний структурний зв’язок.
Методологія вибору стратегії глобалізації компанії означає, що необхідно
стандартизувати продукцію, розробляти дизайн продукції, а також розробляти
рекламні стратегії для всіх підприємств, незалежно від країни, де вони
перебувають. Цей метод заснований на припущенні, що існує єдиний глобальний
ринок інноваційного продукту.
На національному рівні для розробки методології формування і розвитку
процесу взаємодії влади, науки і бізнесу в процесі інноваційного розвитку
економіки необхідно виділити основоположні принципи, які є базисом реалізації
такого процесу в частині взаємодії її складових в сучасних умовах
господарювання (табл. 2.2).
Зазначені принципи забезпечують систематичний огляд процесу розвитку
інновацій, встановлюють зв’язок між змінами в діяльності кожного з учасників
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процесу взаємодії, визначають напрямки розвитку даної системи та виділяють
внутрішні та зовнішні фактори трансформації.
Таблиця 2.2
Основні принципи взаємодії влади, науки та бізнесу в процесі
інноваційного розвитку економіки
Принцип

Зміст принципу

Принцип системності

Передбачає, що учасники системи діють спільно і неподільно,
розкриває причинно-наслідкові зв'язки між ними

Принцип
комплексності

Передбачає необхідність аналізу процесу дослідження з усіх боків.
Розкриває сукупність факторів і умов, позитивно і негативно
впливають на процес взаємодії з урахуванням факторів і умов
підвищення ефективності діяльності

Принцип ефективної
взаємодії

Передбачає гармонізацію інтересів влади, науки та бізнесу в
процесі інноваційного розвитку економіки

Принцип
пріоритетності
вирішення завдань

Передбачає здійснення заходів спрямованих на збереження і
поліпшення умов життєдіяльності населення, підтримки
нормальних умов його існування

Принцип
поступального руху

Інноваційний розвиток являє собою послідовність певних стадій
повязаних зі змінами стану в періоді. Для забезпечення переходу на
новий рівень інноваційного розвитку необхідно управління
інноваційним розвитком, яке ґрунтується на створенні системних
умов

Принцип
цілепокладання

Передбачає постановку чітко визначених цілей для досягнення
поставленої мети, яка виходить з аналізу інноваційних можливостей

Принцип
контрольованості

Передбачає здійснення контролю за реалізацією програм і проектів
та цільовим використанням бюджетних коштів

Принцип ефективності

Прояв різних позитивних ефектів (економічного, соціального і т.д.) і
позитивні зміни у всіх сферах суспільного життя (матеріальної,
соціальної, політичної, духовної) як результат всебічного,
керованого процесу інноваційних змін

Принцип
інтегрованості

Об'єднання науково-технічного та організаційного потенціалу для
вирішення проблеми формування нового технологічного укладу.

Принцип
саморозвитку

Удосконалення з метою задоволення громадських потребностейна
на основі впровадження інновацій.

Принцип економічної
раціональності

Максимізація науково-технічного, економічного, політичного,
соціального ефектів

Джерело: складено автором за даними [127,138]
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Моделювання взаємодії влади, науки і бізнесу дає змогу визначити цілі та
завдання, де даний процес розглядається як розвиток не тільки основного
процесу, пов’язаного із інноваційною діяльністю, а й розвиток системи факторів
та умов, необхідних для її застосування.
Розробка стратегії інноваційного розвитку великої компанії з урахуванням
національної стратегії, заснованої на принципах глобалізації, повинна
здійснюватися на основі корпоративної стратегії підприємства, що адаптує
державну політику інноваційного розвитку.
Таким чином, організаційно-економічний механізм інноваційного
розвитку системоутворюючого підприємства складається з декількох
стратегічних елементів в рамках національної економіки в умовах глобалізації
(рис. 2.3) [146].
Стратегія глобалізації

Стратегія
інноваційного розвитку
потенціалу
підприємства

Стратегія якості та
конкурентоспроможності

Стратегія розвитку ринку
продукту
Стратегія
інвестицій
Стратегія

кадрів

Стратегія розробки
продукту

Корпоративна стратегія

Національна стратегія

Стратегія росту

Стратегія виробництва
продукту

Рис. 2.3. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку
великої системоутворюючої компанії, національної економіки в умовах
глобалізації
Джерело: складено автором за даними [146]
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Кожна стратегія організаційно-економічного механізму інноваційного
розвитку, що була розглянута, має свої форми, методологію та методи
управління, що забезпечують досягнення її цілей.
Методології

управління,

включаючи

процедурні,

організаційні,

інформаційні та технічні аспекти реалізації стратегій, є предметом інновацій,
пов’язаних з використанням інновацій в дослідженнях ринку, розробці нових
продуктів і організації технологічного обладнання для виробництва.
Аналіз літературних джерел [147;148;149] дозволив нам розробити не
тільки організаційно-економічну структуру інноваційного механізму розвитку
національної економіки, а й основні організаційні компоненти та інноваційноекономічне забезпечення розвитку великої компанії як базисну складову
національної економіки а також необхідність розробки методів, прийомів і
методів вирішення цієї проблеми.
Кожна з цих стратегій організаційно-економічного механізму розвитку
інновацій має свої форми, методи управління та методології, які забезпечують
досягнення цілей, що були поставлені.
Методологія

управління

охоплює

процесуальні,

організаційні,

інформаційні та технічні аспекти реалізації стратегії і є предметом інновацій,
пов’язаних з інноваціями в дослідженнях ринку, розробці нових продуктів і
організації надання технологій виробництва.
На основі аналізу літературних джерел [147;148;149] нами розроблено
структуру організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку
національної економіки, щоб продемонструвати основні компоненти підтримки,
організаційно-економічного забезпечення для інноваційного розвитку великого
підприємства - основи національної економіки, а також для того, щоб довести
необхідність розроблення ряду методів, прийомів і способів щодо вирішення
даної проблеми.
Розуміння концентрації організаційних, економічних і управлінських
взаємозалежних інновацій, забезпечення реалізації стратегічних цілей розвитку
великої компанії, як ефективність економічного механізму інноваційного
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розвитку національної економіки і її розвиток має здійснюватися на основі
концепції системи це поняття і призначення трьох рівнях навколишнього
середовища на формування системи підприємств, зайнятих в інноваційній
діяльності (рис. 2.4) [146]:
1-й рівень - міжнародне економічне середовище, 2-й рівень - економічне
середовище країни, 3-й рівень - економічне середовище промислового регіону.
Отже, організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку в
сучасних умовах реалізує інвестиційну стратегію підприємства за допомогою
розробки та реалізації інноваційних проектів, головною особливістю яких є
робота, пов’язана з реалізацією дослідницької фази життєвого циклу інновацій.
З наведеного вище можна зробити наступні висновки. Для досягнення
Україною рівня держави з високим інноваційним потенціалом національної
економіки в світовому глобалізованому просторі необхідне формування
зваженої державної політики, де кожне вітчизняне підприємство повинно
сформувати

власні стратегії

інноваційного

розвитку

в

довгостроковій

пролонгованій перспективі.
Проведений аналіз декількох різноманітних методологій для вивчення
інноваційного

розвитку

народного

господарства

дозволив

нам

продемонструвати і запропонувати синтетичну методологію, що дозволяє
враховувати велику кількість чинників і чинники впливу на інноваційний
розвиток при оцінці стану і перспектив розвитку.
Як нами відзначалося в публікації [150] у регіональному аспекті, як базисі
національної

економіки,

розвиток

інфраструктури

необхідний

як

для

забезпечення потреби розвинених регіонів, так і для підйому економіки
відсталих регіонів.
У відсталих регіонах необхідно значну частку капітальних вкладень
направляти на розвиток інноваційної інфраструктури, тому що створення
останньої буде залучати капітал (в основному приватний) у виробничі галузі, що
допоможе забезпечити економічний розвиток цих регіонів в довгостроковій
перспективі.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
Міжнародні програми,
фонди

Міжнародні проекти
Міжнародний банк
ліцензованих
технологій
ПрограмаEurotech
capital Velly, Phare

Нормативно-правова база
реалізації державної стратегії
інноваційного розвитку
Концепція, закони, пріоритети
Державні та галузеві програми
Інноваційна інфраструктура

Регіональна
інноваційна політика

Регіональні програми,
нормативно-правова
база

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Стратегія
інвестицій:
- інноваційні
проекти

Стратегія розробки
продукту:
- науково-технічна
діяльність

Стратегія
виробництва:
- модернізація;
- технологічне
оновлення;
- реконструкція.

Структурні та технологічні перетворення
Створення холдингів, корпорацій

Удосконалювання
корпоративного
управління
Розвиток ринку.
Політика якості та
конкуренції.
Кадрова політика.

Випуск конкурентоспроможної продукції

Рис. 2.4. Структура організаційно-економічного механізму інноваційного
розвитку
Джерело: складено автором за даними [146]

Державне регулювання розвитку національної економіки ґрунтується в
основному на стані і перспективах розвитку регіональної інфраструктури, що
представляє собою економічну, адміністративну і нормативно-законодавчу
систему заходів, що здійснюються державними і регіональними інститутами для
забезпечення

збалансованого

розвитку регіональної

інфраструктури,

як
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системи, і адаптації до змін умов зовнішнього середовища, обумовленими
процесами трансформації на макрорівні.
Зміст, форми і методи державного регулювання процесу розвитку
національної інфраструктури повинні визначатися з одного боку національною
економічною політикою, з іншого - регіональною економічною політикою з
урахуванням особливостей розвитку регіонів, що мають різні типи.
Стабільність соціально-економічного середовища різного рівня багато в
чому залежить від рівня розвитку та надійності інфраструктури як регіонального,
так і національного рівня. Перехід економіки на шлях інтенсивного розвитку
призведе до підвищення рівня всієї інфраструктури, а також окремих елементів,
що її утворюють.
Суспільне відтворення включає різні види діяльності як для створення
матеріальних благ для задоволення соціальних потреб природних ресурсів, так і
для створення умов для цього процесу.
Значна частина інвестицій у відстаючі регіони країни повинна бути
спрямована на розвиток інфраструктури, де для її будівництва буде залучено
капітал (особливо приватний) для виробничого сектора, що буде сприяти
економічному розвитку цих регіонів в довгостроковій перспективі.
Крім того, динамічні процеси в економічній системі України і в
економічних системах країн світу вимагають постійних досліджень і розробок у
сфері управління інфраструктурним забезпеченням регіону, зокрема інноваційні
складові розвитку на всіх рівнях систем економічних досліджень.
Однак проблеми, пов’язані з цим явищем дослідження, залишаються
недостатньо

вивченими,

невідповідностей

що

щодо

виражається
основних

в

наявності
концепцій

неточностей

і

забезпечення

конкурентоспроможності, заснованих на розвитку інфраструктури, використанні
методів і показників оцінки рівня розвитку регіональної інфраструктури,
формуванні механізму управління конкурентоспроможності національної
економіки.
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Підсумовуючи, зазначимо, що загалом рівень інноваційної активності як
наукових організацій, так і інвесторів, комерційно-посередницьких фірм,
залежить від форм, методів та масштабів створення сприятливого режиму
діяльності з боку держави і вимагає відповідних інституційних перетворень з
метою

вдосконалення

відносин

власності

в

науково-технічній

сфері,

комерційних та інших відносин в процесі трансферу технологій і наукових знань,
що

у

підсумку

дозволить

підвищити

ефективність

використання

інтелектуального та науково-технічного потенціалів національної інноваційної
системи.
Ми приєднуємося до думки багатьох науковців про те, що без розробки та
впровадження ефективних організаційних механізмів об’єднання макро-, мезота мікроекономічних складових інноваційних процесів, неможливо прискорення
розвитку вітчизняної економіки на інноваційних засадах. В цьому аспекті
досліджень більш доцільним є не стільки обґрунтування створення нових
організаційних структур та удосконалення діяльності існуючих, скільки
розробка і впровадження дійсно ефективного економічного режиму управління
інноваційною діяльністю економічних суб’єктів як основи національної
економіки. Узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду з питання
створення організаційних форм інноваційної інфраструктури національної
економічної системи,

дозволяло виділити такі їх основні форми

на

регіональному рівні: інноваційно-інформаційні центри; консультаційні фірми;
центри передачі технологій; регіональні центри науки та освіти тощо.
Перелічені організаційні форми існують з метою активізації інноваційної
діяльності на регіональному рівні,

складаючи, на думку дослідників,

«ефективний тандем» науки, влади, промислового та фінансового бізнесів. Ця
активізація

має

передбачати

поєднання

інформаційного,

логістичного,

ресурсного забезпечення діяльності інноваційних підприємств регіону. Тобто,
необхідно відійти від традиційного стандартного опису вимог до влади, науки і
бізнесу

в

напрямку

стимулюючих

дій

щодо

інноваційного

розвитку
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підприємництв як на національному, так і на регіональному рівнях, роблячи
акцент на механізмі взаємодії так званих учасників ефективної взаємодії.
Вирішення проблем, пов’язаних із вирішенням такого співробітництва
влади, науки і бізнесу дозволить створення спеціальної територіальної
організаційно-управлінської структури, здатної мобілізувати виробничий,
трудовий та інтелектуальний потенціали регіонів. Формування дієздатної
структури такого типу здійснюється за наступними напрямками:
1) залучення якнайширшого кола учасників інноваційних процесів у
регіоні (провідних науково-дослідних і виробничих організацій та підприємств,
вищих навчальних закладів, організацій, зайнятих у сфері консалтингу,
інформаційного, фінансового забезпечення та інших видів послуг);
2) організація укрупнених організаційно-управлінських структур або
спеціальних економічних утворень (технопарків, технополісів, кластерів,
територіально-галузевих систем, регіональних систем тощо).
Особливостями першого напрямку є те, що регіони перебувають на
першому етапі свого інноваційного розвитку, і необхідне державне управління
цим процесом з метою упорядкування зв’язків багаточисельних суб’єктів
інноваційної діяльності. Отже, коли саме держава задає вектор інноваційного
розвитку регіональної підсистеми, то взаємовідносини владної сфери, бізнессфери та наукової сфери будуються здебільшого на перевагах моноцентричної
парадигми прийняття рішень. В цьому випадку доцільним може стати
застосування відповідно до стратегії запозичення відкритої моделі неринкового
перерозподілу

ресурсів,

цілеполягання

якої

стосується

питань

конкурентноздатностіінноваційності продукції, її екологічності. В межах такої
узагальненої моделі мають бути розроблені більш конкретні моделі державної та
інфраструктурної фінансової підтримки інноваційних суб’єктів з визначенням
інструментів реалізації цих моделей.
За другим напрямком, розвиток інноваційної сфери економіки ініціюється
спеціальними економічними утвореннями, що склалися на мезорівні. Втручання
держави

в

інноваційні

процеси

в

межах

регіону

обмежуватиметься
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регулюванням вже сформованих відносин влади, бізнесу та науки. У цьому
випадку можливе використання як моноцентричної, так і поліцентричної
парадигми інноваційного розвитку регіонів [146].
Насьогодні,

в

умовах

трансформаційної

економіки

України,

спостерігається тенденція, зворотня інноваційній кластерізації – розпорошення
інтелектуального капіталу великих науково-дослідних структур шляхом
утворення спеціалізованих підприємницьких науково-технічних фірм, статутний
капітал яких формується за рахунок об’єктів інтелектуальної власності у формі
нематеріальних

активів.

Вважається,

що

цей

метод

капіталізації

інтелектуального потенціалу, на відміну від традиційних способів продажу
результатів НДДКР за угодами чи ліцензіями, володіє певними перевагами,
оскільки завдяки йому автори інноваційних розробок безпосередньо отримують
право участі у розподілі прибутків від реалізації інноваційних проектів,
утворюючи власну комерційну фірму.

2.2. Методичний підхід до підвищення синергізму взаємодії влади,
науки і бізнесу в інноваційній сфері
З метою забезпечення повного інноваційного циклу, від створення нових знань
до впровадження інновацій, національна інноваційна система України
спирається на міцних відносинах між владою і бізнесом та владою і науковими
колами, які на даний момент не вирішують проблеми ефективного розвитку
інновацій, що запобігає розвитку організації мережі та синергетичної взаємодії
в системі взаємовідносин «влада-наука-бізнес».
Теоретичні концепції інноваційної парадигми економічного розвитку
обмежені, оскільки бракує методологічних підходів для виявлення та оцінки
синергетичних (коопераційних) ефектів, що виникають у процесі взаємодії
елементів моделі НІС «потрійна спіраль». Така ситуація унеможливлює
формування факторів, що впливають на механізми державного регулювання
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інноваційного розвитку національної економіки, спрямованих на

його

прискорення, та формування складових моделі «потрійна спіраль» у структурі
НІС.
Нами в публікації [75] зазначалося, що наукове мислення в нашій країні
створило важливу теоретичну та методологічну основу для формування мережі
взаємодії «влада-наука-бізнес» у процесі інноваційного розвитку національної
економіки. «Зокрема, це висвітлено у працях Н. Березняк, Д. Чайки, К. Кваші
[151], Ю. Кіндзерського [152], І. Плугіної [153], К. Січкаренка [99] та ін. Однак
в цих дослідженнях питання стосуються структурно-функціональної організації
такої взаємодії й не включають методичних засад оцінки її синергії».
Проблемам методичного забезпечення щодо визначення рівня синергії у
соціально-економічних системах різного рівня присвячено праці С. Авдоніної
[154], І. Горбась [155], С. Клепікової [156], Т. Осадчої [157]. Однак в даних
науково-методичних розробках вказано рекомендації щодо для окремих
підприємств і інтегрованих утворень. Це не в повній мірі дозволяє виявити і
оцінити рівень синергії взаємодії взаємодії влади, науки і бізнесу у сфері
інноваційного розвитку національної економіки.
Дослідження

відповідності

основних

характеристик

національного

добробуту з урахуванням критеріїв відносно теоретичних моделей, існуючих в
національній інноваційній системі свідчать, що відповідно до пріоритетів
системи продукування знань,

за повнотою життєвого циклу інновацій, за

структурою джерел фінансування інноваційної діяльності НІС України можна
охарактеризувати як таку, що тяжіє до структурно-функціональної організації за
євроатлантичною моделлю, але не в повній мірі.
У той же час домінуюча роль академічних установ у системі науки і освіти
залишається незаперечною, а євроатлантична модель НІС передбачає, що великі
університети вносять значний внесок у створенні фундаментальних знань та в
значній мірі їх практичне застосування.
Також, як відзначають вітчизняні науковці і практики [154-157], в Україні
ще не створено дієвого механізму коомерціалізації продукції від інноваційної
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діяльності. В нашій країні не відбувається процесу забезпечення тісного зв’язку
між сферою науки (особливо фундаментальної) і практикою господарювання,
тому як наслідок маємо слабкий зв’язок між дослідженням і виробництвом,
державними дослідницькими установами і приватними підприємствами,
формальність наукових досліджень деяких ЗВО та НДІ [99]. Ця проблема є
характерною і для євроатлантичної моделі в цілому.
Вирішити ці проблеми можна за допомогою створення технопарків (з кінця
1980-х років), центрів з комерціалізації інновацій (з 1990-х років), центрів
трансферу технологій (з початку 2000 років).
Автор [99], думку якого ми цілком розділяємо, відзначає, що «у світовій
економічній практиці, наприклад, в країнах ЄС, активний розвиток інноваційних
мереж починається в кінці 1980-х років і в даний час займає значне місце в
інноваційній політиці, але тільки перші спроби організації подібних структур
відбуваються в Україні».
При цьому концепція і принципи побудови мереж відрізняються
різноманітністю:
– мережі кооперації в науково-дослідній сфері з метою
вирішення конкретних проблем та розробки нових технологій
- горизонтальна інтеграція;
– мережі трансферу технологій - ефективніша взаємодія між
генерацією знань та їх комерціалізацією - вертикальна
інтеграція;
– мережі передачі компетенції [159].
В теперішній час більшість фахівців у сфері інноваційного розвитку
національної економіки концентрують свої наукові інтереси саме на розвитку
мереж трансферу технологій (вертикальній інтеграції), це відображено в працях,
зокрема,

таких науковців,

як:

Н. Березняк,

Д. Чайка,

К. Кваша

[151],

В. Московкін [160], К. Таньков, В. Щербань [161] та ін. В своїх роботах вони
відзначають тісний зв’язок саме між розвитком інноваційних мереж та
інноваційної інфраструктури.
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К. Січкаренко, аналізуючи стан мережі трансферу технологій, на розвиток
якої була спрямована дія Державної цільової економічної програми «Створення
в Україні інноваційної інфраструктури на 2009 - 2013 роки» [99], відмічає, що
станом на початок 2014 р. в усіх регіонах України діяло 24 інноваційні центри,
28 науково-навчальних центрів, 11 інноваційних бізнес-інкубаторів, 5 центрів
інновацій та трансферу технологій, 23 центри комерціалізації інтелектуальної
власності, 21 науково-впроваджувальне підприємство, 19 регіональних центрів
науково-технічної та економічної інформації, 10 інноваційно-технологічних
кластерів, функціонували нечисленні консалтингові фірми та небанківські
фінансово-кредитні установи [99].
В 2019 році «в Україні функціонувало: 40 індустріальних парків, 26
наукових парків, 16 технопарків, 24 центри інновацій та технологічного
трансферу, 22 інноваційних центри, 38 центрів комерціалізації, 24 інноваційних
бізнес-інкубатори,

один інвестиційно-технологічний кластер,

більше

30

кластерів, одне інноваційно-виробниче об’єднання, інші стартап-школи,
інкубаційні

програми, центри

інтелектуальної

власності,

венчурні

та

інвестиційні фонди, центри науково-технічної та економічної діяльності тощо»
[360].
Однак, дослідження, проведене О. Харченко [162], дало результат, що
зв’язок між кількістю об’єктів інноваційної інфраструктури і кількістю
інноваційно

активних

підприємств

по

регіонам

практично

відсутній

(кореляційний зв’язок на рівні R2= 0,104571).
За інформацією джерел [154-157], можемо визначити причини такого
явища. Причини такого явища полягають у наступному:
 відбувається невідповідність функцій, що належать інноваційним
центрам і мережам, функціям типових мереж збуту, консалтингових агенцій
тощо, які підмінюються в таких організаціям;
 досить поширеною тенденцією в Україні є створення організацій, що
лише формально мають назву інноваційної мережі;
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 стартових етапах розвитку мережних елементів в Україні;
 відсутністю досвіду у працівників таких утворень, недостатнім
охопленням

мережею

потенційних

учасників

інноваційного

процесу,

недостатньою розвиненістю посередницьких структур (центрів трансферу
технологій), тощо [99].
Одночасно слід відмітити, що наукова думка не обходить увагою і
теоретико-методологічні засади горизонтальної інтеграції як об’єднання
підприємств, налагодження тісної взаємодії між ними «по горизонталі» з
урахуванням спільної діяльності підприємств, які випускають однорідну
продукцію і впроваджують подібні інноваційні технології.
Як нами відзначалося в публікації [75] «сучасна економічна наука
пропонує різноманітні теоретичні підходи для обґрунтування інтеграції
підприємств, а саме: синергетичний, мінімізації трансакційних витрат та ін.».
Основною причиною створення інтегрованих структур є реструктуризація
підприємств у формі злиттів і поглинань, що спрямоване на отримання та / або
поліпшення синергетичного ефекту.
Синергетичний ефект в даному випадку обумовлений обсягом діяльності,
поєднанням додаткових ресурсів, збільшенням ринкової влади за рахунок
зниження конкуренції, зниженням трансакційних витрат, а також поширенням
процесу розширення і поєднання діяльності в сфері НДДКР, що є особливо
важливим для малого бізнесу, в тому числі інноваційного.
На думку Ю.Кіндзерського горизонтальна інтеграція характерна для малих
та середніх компаній, що пов’язано з тим, що підвищення виробництва нових
товарів та послуг на інноваційній основі вимагає збільшення вкладень, наукових
та інвестиційних ресурсів на одиницю готового продукту, що об’єктивно
заохочує збільшення їх капіталізації шляхом реінвестування прибутку в
розвиток або механічно шляхом об’єднання кількома компаніями власних
дослідницьких, виробничих, організаційних, управлінських та маркетингових
збутових зусиль з виробництва інноваційної продукції [152].
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Така ситуація спонукає підприємства проявляти інтерес до розвитку
горизонтальної інтеграції в інноваційній сфері в якості елемента мережевий
інноваційної структури з її специфічними проявами, зокрема у вигляді
синергетичних ефектів.
Таким чином, на основі аналізу методичних підходів до оцінювання
синергетичних ефектів в інноваційних мережах [154-157] можна зробити
висновок, що наукова думка поки не пропонує методичних засад щодо
визначення рівня синергії в інноваційних системах і мережах національного
рівня.
Кількісні методи оцінки ефективності кластерних структур різноманітні, й
зводяться до таких груп:
– на основі визначення показників фінансових результатів діяльності
окремих учасників інтегрованої групи (на основі співвідношення
витрат і результатів діяльності);
– на основі визначення прямих сумарних показників діяльності
окремих блоків інтегрованої структури (фінансового, виробничого,
науково-дослідницького, комерційного);
– на основі прямих показників ефективності об’єднання в цілому
(оцінка вартості компанії, ринкова вартість активів, величина
загального обігу за певний період, валовий прибуток тощо).
Так, для кількістної оцінки синергетичного ефекту інноваційного кластера
С. Авдоніною [154], Н. Клепіковою [156] запропоновано використання методу
оцінки вартості компаній, які входять в склад кластеру, на основі трьох основних
підходів: витратного, ринкових порівнянь (аналогового), прибуткового.
Однак, окрім недоліків зазначеного методичного підходу, виділених
самими авторами (нерозвиненість і недосконалість вітчизняного фондового
ринку і методів його оцінки, використання різних підходів до оцінювання
гудвілу, проблема адекватного вибору підприємства-аналога, вплив факторів, не
пов’язаних з утворенням мережних взаємозв’язків між учасниками кластеру
тощо), слід вказати, що в Україні практично відсутні стабільно функціонуючі
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інноваційні кластери, на яких ці методи можна було б перевірити і в подальшому
застосувати.
Іншою групою методичних підходів до визначення синергетичного ефекту
від взаємодії різних факторів є визначення рівня ізольованого впливу факторів
на результативний показник. Дана методика заснована на визначенні впливу
кожного з факторів, значення яких фіксується на базисному і фактичному рівнях,
на результативний показник [157].
Фактично даний методичний підхід зводиться до індексного методу і
методу ланцюгової підстановки, що потребує кількісного визначення показників
рівня мережної організації взаємодії влади, науки і бізнесу, що на даному етапі є
неможливим.
О.Кравченко [163] пропонує методику оцінювання синергетичного ефекту
системоутворюючим підприємством, щодо національної економіки, при
горизонтальній інтеграції на основі розрахунку чистого приведеного ефекту
синергії (NPVSс), скорегованого на нелінійну функцію (еα), яка відображає
спроможність підприємства до досягнення синергетичного ефекту.
При розрахунку за даною методикою використовуються наступні
показники:
– додатковий приріст обсягів продажів (виручки від реалізації або
товарообороту)

у

результаті

трансформації

бізнес-моделі

підприємства на основі операцій злиття або поглинання;
– період часу після трансформації бізнес-моделі підприємства;
– економії поточних витрат за рахунок трансформації бізнес-моделі
підприємства;
– економії податкових платежів;
додаткового приросту рівня інтелектуалізації бізнес-моделі підприємства,
за рахунок навичок та здібностей персоналу підприємства [163].
Зазначимо, що еα – нелінійна функція, яка відображає можливість
досягнення підприємством синергетичного ефекту та α – керуючий параметр,
який

визначається

комбінацією

властивостей

оновленої

бізнес-моделі
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об’єднаного підприємства та характеризує чутливість підприємства до впливу
трансформаційних процесів (коефіцієнт синергетичного зростання) мають
обмежену придатність до практичного використання

через

складність

розрахунків і великий ступінь невизначеності за своєю суттю.
Застосування методики, що було розглянуто, є неможливим для реалізації
на макроекономічному рівні. Аналогічні недоліки мають і інші методичні
підходи до оцінювання синергетичного ефекту від організації мережних
взаємозв’язків за моделлю «потрійна спіраль», що представлено в науковій
літературі.
На підставі викладеного природу синергетичних проявів взаємодії влади,
науки і бізнесу як певної перевитої «потрійної спіралі» доцільно розглядати як
систему «чорний ящик», оцінюючи ефективність і результативність такої
взаємодії на основі виявлення взаємозалежності параметрів «входу» і «виходу»
системи. Основним аспектом постає питання щодо питання визначення системи
показників, що репрезентують параметри «входу» і «виходу» системи.
Також постійне посилення інтеграційних та глобалізаційних процесів у
світовій економіці обумовлює необхідність застосування системи оціночних
показників, які не тільки враховують синергізм різних форм взаємодії (вони
характеризуються великою кількістю напрямків, потужності, тривалості,
частоти імпульсів інформаційної, організаційної та матеріальної природи), але і
забезпечують порівнянність єтіх показників на наднаціональному рівні.
В цьому аспекті представляють науковий інтерес системи показників, які
використовуються для визначення різних індексів, що характеризують рівень
інноваційності НІС різних країн світу [164; 165; 166; 167], це:
 загальний інноваційний індекс «Табло Інноваційного союзу», що
оцінюється компанією EuroINNO за підтримки Єврокомісії;
 глобальний індекс інновацій (Global Innovation Index) міжнародної бізнес
школи INSEAD (Швейцарія);
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 міжнародний індекс інновацій BCG (International Innovation Index BCG,
IntIIBCG), що розраховується експертами Бостонської консалтингової групи
(США);
 Індекс економіки знань (The Knowledge Economy Index), досліджується
Всесвітнім банком.
Для подальшого дослідження доцільно більш детально розглянути
методичні засади визначення Глобального індексу інновацій (GII). GII визначає
умови, необхідні для процвітання інновацій і підкреслює роль останніх в
економічному і соціальному розвитку країн. Він розраховується Корнельським
університетом,

Міжнародною

бізнес-школою

INSEAD

і

Всесвітньою

організацією інтелектуальної власності з 2007 року [168]. Для вимірювання
даного індексу використовується комплекс з понад 80 первинних (базових)
показників, що є різними за статистичною природою і джерелами інформації. Дві
третини з них складають макроекономічні (кількісні) показники з офіційних
джерел країн, що досліджувались, інші показники – це композитні (рейтингові)
оцінки різних міжнародних інституцій та експертні оцінки лідерів бізнесу,
отриманих в рамках опитувань Світового економічного форуму.
Методика розрахунку GII застосована на

виокремленні двох груп

показників, тобто індекс інновацій ґрунтується на двох субіндексах: індекс умов
інноваційного розвитку (Innovation Input Index), що складається з 5 субіндексів,
та індекс результатів інноваційного розвитку (Innovation Output Index), який
поділяється на 2 субіндекси, які в свою чергу оцінюють:
наявні ресурси та умови для проведення інновацій;
досягнуті практичні результати здійснення інновацій, кожен з яких
складається з декількох компонентів.
Кожен компонент розбитий на три складові, а кожна складова
представлена окремими показниками. Складова є середньозваженим окремих
показників, а компонент - просте середнє його складових. Загальний Глобальний
індекс інновацій - це просте середнє субіндексів витрат на інновації та
виробництва інновацій.
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Таким чином, підсумковий індекс являє собою співвідношення витрат і
ефекту, що дозволяє об’єктивно оцінити ефективність зусиль з розвитку.
Методичні засади визначення GII передбачають дослідження 131 НІС
світу, що складає 95,1% світового населення та 98,6 % світового ВВП в доларах
США [75].

Глобальний індекс інновацій (GII) – це найбільш комплексне і

ґрунтовне оцінювання інновацій. Лідерами в світі є Швейцарія (66.1 балів),
Швеція (62.5 балів), США (60.6 балів), Велика Британія (59.8 балів). Україна в
2020 році зайняла 45-е місце (36.3 балів), в 2019 р. – 47-е місце (37.4 балів), в
2018 р. – 43-е місце (38.5 балів), в 2017 р.– 50-е місце (37.6 балів), 2016 р. – 56-е
місце – (35.7 балів) [165].
Очевидно, змістовна економічна модель GII - то, як автори трактують
феномен інновацій, - закладена в складі використовуваних індикаторів і в
процедурі їх агрегування.
В ході дослідження GII вивчається 81 фактор, що характеризує
спроможність країни стимулювати тип інноваційного розвитку, котрий веде до
стабільного економічного зростання.
Оскільки досліджувані країни різняться масштабами економіки, для
забезпечення зіставності даних більшість кількісних показників подається у
формі відносних величин структури або інтенсивності.
Кількісні й композитні показники конвертуються в єдину оцінну шкалу від
0 до 100 балів з використанням критерію мінімакса окремо для показниківстимуляторі і показників-дестимуліторів інноваційного розвитку.
Базові показники охоплюють усі компоненти інноваційної сфери і
поетапно об’єднуються у два субіндекси: 55 показників характеризують
субіндекс «Входу» (Innovation Input Subindex), 27 – характеризують наукові й
творчі результати інноваційної діяльності та формують субіндекс «Виходу»
(Innovation Output Subindex) [169].
Методика обчислення рейтингу GII ґрунтується на поєднанні оцінки
інноваційного потенціалу і результатів інноваційної діяльності. Алгебраїчно це
реалізується усередненням суб-індексів «Входу» і «Виходу» системи:
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(2.І)

GII = 0,5(Input+Output)
де Input – «входи» у систему
Output – «виходи» з системи

Що більш розвиненою в інноваційному плані є країна, тим вище
отримується значення індексу. Одночасно визначається співвідношення цих субіндексів (Output/Іnput), яке відображає агреговану результативність інноваційної
діяльності за наявного інноваційного потенціалу (Innovation Efficiency Ratio, IER)
[169].
У публікації [75] нами було представлено методичний підхід до
підвищення синергізму взаємодії влади, науки і бізнесу в інноваційній сфері,
який передбачає використання багаторівневої системи індикаторів GII. На основі
даної методики виявляються причинно-наслідкові зв’язки між параметрами
«Входу», тобто, суб-індексом інноваційного ресурсу (Innovation Input) і
«Виходу», тобто, суб-індексом наукових й творчих результатів інноваційної
діяльності (Innovation Output), які оцінюються у нарахованих балах, тому що
рейтингові оцінки залежать від кількості досліджуваних країн.
Декомпозиція вхідного і вихідного суб-індексів виконується на першому і
другому рівнях, після чого має бути встановлена тіснота попарного
кореляційного зв’язку між суб-індексами кожного рівня. Низовий рівень
декомпозиції суб-індексів GII представляє собою індикатори інноваційного
розвитку країни, рівень яких формується безпосередньо під впливом методів,
інструментів,

важелів державного регулювання

інноваційного розвитку

національної економіки, які, своєю чергою розглядаються як керуючі імпульси
на «вході» системи. Їх комбінація обумовлює зміну суб-індексів вищих рівнів.
Зауважимо, що інтерпретація результатів рангової кореляції Ч. Спірмена () має певні особливості. Знак коефіцієнта кореляції Спірмена вказує напрямок
зв’язку між незалежною змінною та залежною змінною.
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Якщо Y має тенденцію до збільшення, коли Х збільшується, коефіцієнт
кореляції Спірмена є додатнім. Якщо Y має тенденцію до зменшення, коли X
збільшується, коефіцієнт кореляції Спірмена від’ємний.
Коефіцієнт Спірмена, що дорівнює 0, вказує на те, що Y не збільшується та
не зменшується при збільшенні X. Тобто, збільшення коефіцієнта Спірмена
відбувається при наближенні величин X та Y один до одного таким чином, що
вони можуть стати монотонною функцією один одного. Коли X і Y монотонно
пов’язані, коефіцієнт кореляції Спірмена ρ набуває значення 1.
Оскільки збільшення ρ відбувається при наближенні величин X та Y одна
до одної таким чином, що вони можуть стати монотонною функцією одна одної
(ρ=|1|), а ідеальне монотонне зростання співвідношення передбачає, що для
будь-яких двох пар значень даних (xi , yi ) та (x j , y j ) витримується умова про те,
що (xi - x j ) та (yi - y j ) завжди мають однаковий знак, приймаються наступні
умови [159]:

 = 1 - (xi - x j ) та (yi - y j ) завжди мають однакові знаки;
 = -1 - (xi - x j ) та (yi - y j ) завжди мають протилежні знаки;
 = 0 - знаки (xi - x j ) та (yi - y j ) не мають закономірності співпадіння.
Ідеологема концепції фізичної економії, в межах якої сформульовані
вихідні теоретичні положення щодо імпульсного характеру інформаційного
обміну і організаційних впливів заданого рівня потужності та/або тривалості,
можливості представлення усього різноманіття сигналів і їх комбінацій в
бінарній системі числення, можливості формалізації стану, вхідних і вихідних
параметрів взаємодії «влада-наука-бізнес» на засадах теорії автоматів [170],
дозволяє інтерпретувати отримані результати як фіксацію імпульсних сигналів
різного напряму (залежно від знаку).
При додатному коефіцієнті рангової кореляції Спірмена ρ>0 сигнал
розцінюється як конструктивний, при від’ємному ρ<0 – як деструктивний.
Врахування рівня амплітуди відклику залежної змінної на дію незалежного
параметру пропонується врахувати наступним чином: якщо ρ≥ |0,75| – відклик
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наявний, якщо |0,5|>ρ>0 – відклик відсутній, якщо |0,75|>ρ>|0,5| – відклик
відсутній, однак є шум в системі.
У даному випадку під шумом розуміємо хаотичну сукупність різних за
амплітудою сигналів відклику, які засвідчують певний зв’язок між незалежними
параметрами і залежною змінною, рівень якого хоча і фіксується, однак не
створює суттєвого впливу на результат.
Тим не менше, наявність шуму не можна ігнорувати. З одного боку, шум
в системі може розглядатися як потенційні можливості, якщо це конструктивні
сигнали, або як потенційні загрози (деструктивні сигнали).
Крім того, з підвищенням рівня чутливості запропонованого методу
інтерпретації взаємозв’язків у процесі взаємодії «влада-наука-бізнес», шумові
сигнали можуть перейти у категорію явних деструктивних або конструктивних.
Наявність сигналу відклику відповідно до імпульсної теорії позначається
як 1 з відповідним знаком, його відсутність – як 0.
Оскільки синергічна взаємодія «влада-наука-бізнес» характеризується
наявністю коопераційних ефектів, які формують одиничні додатні сигнали
відклику на управлінські впливи, то свідченням її високого рівня приймається
відсутність деструктивних і нульових сигналів. При цьому допускається
наявність конструктивного шуму.
Деструктивні сигнали відклику і негативний шум інтерпретуються як
прояви невідповідності управлінських впливів і структурно-функціональної
організації взаємодії влади, науки і бізнесу в процесі інноваційного розвитку
національної економіки, що задає напрями підвищення синергізму взаємодії
влади, науки і бізнесу в інноваційній сфері.
Застосування запропонованого методичного підходу до підвищення
синергізму взаємодії «влада-наука-бізнес» в інноваційній сфері розпочинається
з визначення тісноти щільності зв’язку між суб-індексами першого і другого
рівня GII (табл. 2.3) [75].
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Таблиця 2.3
Специфікація змінних для визначення рангової кореляції Ч. Спірмена
(бали)
Незалежні фактори
ВВП (грош.од.)
Інститути
Людський капітал і наука
Інфраструктура
Розвиток внутрішнього ринку
Розвиток бізнесу

Залежні змінні
Результати інновацій
Розвиток технологій і знань
Креативна діяльність

Джерело: складено автором за даними [75]

Якщо за результатами аналізу виявлені деструктивні і нульові сигнали,
виконується декомпозиція суб-індексів другого рівня і операція повторюється.
За результатами розрахунків будується матриця сигналів, в якій
відмічаються і сигнали шуму (Ш(+),

Ш(-) – відповідно конструктивні і

деструктивні шуми).
Отримані дані лягають в основу інформаційного забезпечення процесу
прийняття рішень щодо підвищення синергізму взаємодії влади, науки і бізнесу
в інноваційній сфері (рис. 2.5).
Формування напрямів підвищення синергізму взаємодії влади, науки і
бізнесу в інноваційній сфері здійснюється на двох рівнях.
Метою реалізації напрямів І рівня є позбавлення від деструктивних
сигналів відклику в системі. При виявленні такого сигналу виконується
декомпозиція відповідного суб-індексу Innovation Intput Index до низового рівня
(рівня індикаторів інноваційного розвитку).
Результати аналізу їх стану покладаються в основу розробки заходів з
підвищення синергізму взаємодії влади, науки і бізнесу з урахуванням таких
аспектів.
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Тіснота зв’язку між Хіта Уі

ρ≥ |0,75|
0
ρ≥ |0,5|
0
Тіснота зв’язку між Хіjта Уіj
ρ≥ |0,75|

0
ρ≥ |0,5|
0

0

Тіснота зв’язку між Хіjkта Уіjk

ρ≥ |0,75|
0

ρ>0
0

ρ≥ |0,5|
0

0
i,j,k
=max

БД
деструкція

БД
шум

кінець
Напрями І рівня:
корегування Хіjk

Напрями ІІ рівня:
корегування Хіjk

БД
моніторинг

кінець

і – порядковий номер суб-індексу вищого рангу;
j, k – порядкові номери суб-індексів першого і другого рангів відповідно;
0 – умова не виконується ; БД – база даних.

Рис. 2.5. Принципова схема визначення напрямів підвищення синергізму
взаємодії влади, науки і бізнесу в інноваційній сфері національної економіки
Джерело: складено автором за даними [75]
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По-перше, технологія оцінювання індикаторів при визначенні суб-індексів
GII. Оскільки інноваційна сфера надзвичайно складна і багатогранна, для
вимірювання усіх її граней використовують комплекс з понад 80 первинних
(базових) показників, різних за статистичною природою і джерелами наданої
інформації, з яких дві третини складають макроекономічні (кількісні)
показники з офіційних джерел досліджуваних країн, інші показники – це
композитні (рейтингові) оцінки різних міжнародних інституцій та експертні
оцінки лідерів бізнесу в рамках опитувань Світового економічного форуму [171].
Для забезпечення зіставності даних більшість кількісних показників
подається у формі відносних величин структури або інтенсивності, оскільки
досліджувані країни різняться масштабами економіки, це:
- витрати на освіту у відсотках до ВВП;
- частка експорту високотехнологічної продукції у загальному обсязі
експорту;
- частка роялті й ліцензійних платежів у загальному обсязі торгівлі та ін.
[169].
Композитні показники мають високу ступінь суб'єктивності, прогнозувати
їх рівень на основі емпіричних і експлікатівніх методів неможливо, необхідно
застосування методу експертних оцінок.
По-друге, саме коопераційні ефекти є причиною нелінійності складних
соціально-економічних систем, включаючи національну економіку і її сфери,
вітчизняну НІС тощо. Таким чином, реалізація заходів і програм, спрямованих
на усунення деструктивних сигналів, буде позначатися в більшій чи меншій мірі
в усіх напрямках взаємодії влади, науки та бізнесу в інноваційній сфері. І цей
вплив може мати як позитивний, так і негативний характер.
По-третє, аналітико-прогнозні дослідження і наукове обґрунтування
результатів щодо підвищення синергізму взаємодії влади, науки і бізнесу є
ресурсовитратними, у тому числі це стосується часових ресурсів, що разом з
технологією оцінювання індикаторів при визначенні суб-індексів GII переводить
прогнозування наслідків трансформації процесу взаємодії влади, науки і бізнесу
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у якісну площину, тобто визначення тенденцій, спрямування руху інноваційного
розвитку національної економіки, а не отримання кількісних стратегічних
орієнтирів на заданий момент часу.
По-четверте, роль держави у забезпеченні інноваційного розвитку
національної економіки має дуальний характер. В межах «суб’єкт-об’єктної»
взаємодії з наукою і бізнесом виконавчі органи державної влади здійснюють
регулювання національного інноваційного економічного розвитку через
створення відповідних інструментів, під дією яких формується сприятливе
інноваційне середовище.
Але в той же час, в межах «суб’єкт-суб’єктної» взаємодії держава виступає
одним з рівноправних партнерів, який реалізує різні моделі державноприватного і публічно-приватного партнерства в інноваційній сфері, здійснює
управління державним сектором економіки тощо.
Тому можна застосовувати як інструменти державного регулювання
інноваційного

розвитку

країни,

так

і

інструментарій

трансформації

безпосередньо процесу взаємодії влади, науки і бізнесу для підвищення
синергізму такої взаємодії в інноваційній сфері.
При цьому одні й ті самі інструменти і важелі можуть бути придатними (і
застосовуються) для регулювання різних сфер економіки. Цілі такого
регулювання і його напрями можуть суттєво різнитися.
Таким чином, програми підтримки малого інноваційного бізнесу за
рахунок прямих і непрямих економічних методів, серед яких - бюджетне
фінансування, митні тарифи, державні дотації, податкове кредитування,
амортизаційна політика тощо, можуть вступати у конфлікт зі змістом
антимонопольної або регіональної політики.
По-п’яте, однією з ключових проблем підвищення їх обґрунтованості,
результативності й ефективності є якість інформаційного забезпечення
управлінських рішень.
В напрямку реалізації запропонованого методичного підходу до
підвищення синергізму взаємодії влади, науки і бізнесу в інноваційній сфері
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інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень пропонується розглядати
в рамках підходу, який тлумачить інформаційне забезпечення як систему, що
складається з інформаційних ресурсів, інформаційних технологій, програмного
забезпечення та технічних засобів [172].
Науковці [173] визначають такий підхід як системний, але, на нашу думку,
він акцентує увагу на техніко-технологічному аспекті зберігання, обробки і
передачі інформації певної предметної області, а вимога забезпечення
системності

є

універсальною

для

будь-яких

підходів

до

створення

інформаційного забезпечення процесів управління, в тому числі, і для виділених
авторами концептуального і результативного підходів.
На цій підставі будемо вважати зазначений підхід до формування
інформаційне забезпечення технологічним. Проектування інформаційного
забезпечення належить до іншої предметної області, однак мають бути визначені
вимоги до результату цієї процедури для забезпечення можливості практичної
реалізації окресленого методичного підходу до визначення напрямів підвищення
синергізму взаємодії влади, науки і бізнесу в інноваційній сфері.
Процес проектування баз даних як основи інформаційного забезпечення –
ітераційний, багатоетапний процес прийняття обґрунтованих рішень у ході
аналізу інформаційної моделі предметної галузі, вимог до даних із боку
прикладних програмістів і користувачів, синтезу логічних і фізичних структур
даних, аналізу та обґрунтування вибору програмних і апаратних засобів, в якому
виділяють

окремі

етапи

або

так

звані

рівні

розробки

архітектури:

концептуальний, логічний, фізичний рівень.
Кожен із етапів проектування баз даних складається з набору
інформаційних процедур і технологічних операцій з їх реалізації.
Інформаційні процедури представляють собою певну послідовність
переходів опису інформаційної структури предметної області. Котрий
розпочинається в термінах деякої моделі від неформального до формалізованого
опису об’єктів предметної області [174].
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Узагальнення інформаційних процедур в процесі проектування бази даних
дозволяє визначити не тільки зміст етапів, але й предмет взаємодії між
розробниками бази даних і їх користувачами.
Таким чином, при побудові концептуальної й інфологічної моделей бази
даних відповідно до рис. 1,

постає питання щодо визначення інституцій і

посадових осіб – користувачів, функціонально пов’язаних з аналізом,
прогнозуванням і розробленням рекомендацій щодо підвищення синергізму
взаємодії влади, науки і бізнесу в інноваційній сфері, а також процедур і
протоколів обміну інформацією з органами влади державного і регіонального
рівнів, галузевого управління, бізнес-структурами.
Механізмом вирішення зазначеного питання може стати публічноприватне партнерство із залученням Українського центру сприяння розвитку
публічно-приватного партнерства, наукових установ НАН України і галузевого
підпорядкування, вітчизняних університетів. Сумісність створюваних БД з
інформаційними системами користувачів забезпечується на технічному рівні.
Отже,

консервація

існуючої моделі вітчизняної НІС

стримує

її

еволюціонування до більш високої форми системного розвитку, якою за
критеріями

повноти

інноваційного

циклу

і

розвиненості

системних

взаємозв’язків слід визнати НІС моделі «потрійна спіраль», ознакою якої є
мережна організація і утворення синергетичних ефектів взаємодії влади, науки і
бізнесу.
Запропонований методичний підхід до визначення синергії взаємодії
влади, науки і бізнесу в процесі інноваційного розвитку економіки України
базується на використанні багаторівневої системи індикаторів GII для оцінки
коопераційних ефектів такої взаємодії, непараметричного коефіцієнту кореляції
Спірмена при виявленні причинно-наслідкових зв’язків між індикаторами
інноваційного ресурсу і наукових та творчих результатів інноваційної діяльності,
а також імпульсній інтерпретації сингалів «входу» і «виходу» механізму за
кожною групою індикаторів, що дозволить підвищити обґрунтованість
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управлінських рішень щодо забезпечення переходу до мережної організації
взаємозв’язків між бізнесом, наукою і владою.
2.3. Концептуальні засади удосконалення інструментів державного
регулювання інноваційного розвитку національної економіки України

Державна інноваційна політика як система заходів органів держави, метою
якої є створення умов для найкращого розвитку інноваційної діяльності суб’єктів
господарювання, підвищення конкурентоспроможності національної наукоємної
продукції, розроблення й удосконалення нормативно-правової бази й розвиток
інноваційного середовища, реалізується в правовому полі, недоліки і прогалини
в якому відмічаються багатьма науковцями і практиками.
Держава всіляко підтримує науково-технічний сектор та систему вищої
освіти, що є джерелами інновацій. Держава займається створенням інноваційної
інфраструктури та формує нормативно-правову базу для стимулювання
інноваційного підприємництва. Весь комерційний ризик бере на себе бізнес.
Пріоритетні форми участі держави в інноваційному розвитку України
представлено в таблиці 2.1 [67].
У цьому зв’язку набувають особливої актуальності питання, пов’язані з
визначенням напрямів і методів удосконалення інструментів державного
регулювання інноваційним розвитком національної економіки в рамках
ланцюжка «влада-наука-бізнес».
Науковим питанням щодо вирішення питань оптимізації інструментарію
державного регулювання інноваційним розвитком національної економіки
присвячені

публікації

А. Дегтяря,

О. Крюкова [175],

Л. Лебедевої [176],

К. Січкаренка [99] та інших, які, створивши аналітичне підґрунтя щодо стану
правових норм, що регулюють сферу інноваційної діяльності в Україні, не
складають методологічного базису дослідження і вирішення численних проблем
у цій сфері, визначення підходів і методів удосконалення державного
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регулювання інноваційним розвитком національної економіки у взаємодії в
системі «влада-наука-бізнес».
Таблиця 2.1
Пріоритетні форми участі держави
в інноваційному розвитку України
Форми участи держави в
регулюванні та управлінні
Державне економічне
регулювання,

Доцільність застосування
в НІС
НІС – це інституційне
забезпечення процесу
розвитку держави
Не є можливим в Україні
через існуючу кризу

Стимулювання і підтримка
сприятливих та стабільних
умов для розвитку найбільш
ефективних форм виробництва
і його інтеграції з фінансовим
капіталом
Розробка системи державних
Всі існуючі програми
програм
необхідно переглянути та
відкоригувати
Ефективне управління
Потребує негайного
державною власністю
втручання держави
Регулювання розвитку
фінансових ринків та їхньої
інфраструктури;
антимонопольне регулювання
і стимулювання конкуренції

Фінансова криза вимагає
нових інструментів

монопольне володіння
більшістю засобів
виробництва
Контроль за діяльністю
Потребує подальшого
природних монополій
розвитку системи
державного регулювання
Джерело: складено автором за даними [67]

Ступінь розвитку в
Україні
Більшість інститутів не є
розвинутими
Процес державного
регулювання є дуже
слабким

Доцільно
Доцільно розглянути
питання щодо повернення
частки приватизованого
майна в державну власність
Необхідність посилення
регулюючої ролі НБУ, та
розвитку ринку ЦП
Посилення законодавчої
бази
Посилення законодавчої
бази

На сучасному етапі розвитку важливим є посилення ролі держави в
питаннях активізації інноваційної діяльності в Україні. Для цього необхідно
змінити організаційну структуру інноваційного процесу і спрямувати зусилля на
тісне поєднання науки, виробництва і бізнесу.
Для вітчизняної економіки інноваційна діяльність та інноваційний
розвиток є рушійною силою, яка зможе забезпечити економічну незалежність
України, подолати розрив з розвиненими державами. Інноваційний розвиток
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забезпечуватиме впровадження нових технологій, передовоїтехніки на діючих
виробничих потужностях реального сектору економіки за рахунок технікотехнологічного переоснащення, особливо у паливно-енергетичному комплексі,
металургії та обробленні металу, машинобудуванні.
Світовий досвід свідчить, що недостатня ефективність механізму
ринкового регулювання інноваційних процесів потребує ліквідації, таких
негативних елементів у його функціонуванні, як невизначеність, захоплення
короткостроковими результатами, недостатня база для науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, а також вимагає посилення державного
впливу на технологічні перетворення в інноваційній сфері з метою комплексного
розв’язання проблем, які постають перед країною.
Економічна

система

України

зберігає

традиції

централізованого

бюрократичного управління, які в процесі політичних та економічних
трансформацій перетворилися у форму кланово-олігархічну [191]. Тобто
успішність будь-якої економічної діяльності, надійність, додержання виконання
контрактів, отримання власності та її збереження залежать від особистої
приналежності економічного агента до клану або близькості до державної влади.
Побудована на такійоснові інституціональна система не сприяє політичній
стабілізації суспільства, блоку є природний

дії ринкової конкуренції, не

гарантуючи захисту права власності. Тому робимо висновок: вона не спроможна
забезпечити достатні для реалізації потенціалу сучасної технології обсяги
інвестицій, що є причиною гальмування інноваційної активності економічних
агентів та інноваційного розвитку.
За висновками аналітиків Всесвітнього банку [192], місія будь-якої
держави заснована на виконанні п’яти функціональних завдань: зміцненні основ
законності, підтриманні збалансованого політичного середовища, інвестиціях в
основи соціального забезпечення, підтримці незахищених прошарків населення,
захисті довкілля. При цьому дії уряду повинні спиратися на такі складові, як
прозорість, простота і передбачуваність. На жаль, влада в Україні до цього часу
не стала підконтрольною суспільству, державна політика не є прозорою, а
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ефективної системи управління ще не створено. Українські чиновники мають
змогу використовувати у власних цілях державну власність, контролюють
розподілматеріальних ресурсів, діяльність каральних і фіскальних органів з
метою отримання «тіньових» доходів.
У період трансформації в країні сформувалися так звані адміністративнотериторіальні групи, які отримували дешеві бюджетні ресурси, забезпечували
державні замовлення, можливість участі в приватизації високо прибуткових
підприємств тощо. Оскільки інституційні зміни ініціюються групами, що мають
власні інтереси, то наслідком створення таких інституцій є орієнтація на
обслуговування

університетських

корисливих

інтересів

на

противагу

державним. Така ситуація не дозволяє забезпечити інноваційний розвиток
держави як системи, а радикальна трансформація суспільства потребує
державної влади, що ефективно працює, і це є головною проблемою
інституційних змін [193;194;195].
Найважливішим інструментом державного управління інноваційною
діяльністю є державна інноваційна політика як елемент державної соціальноекономічної політики, спрямованої на вдосконалення державного регулювання,
розвиток і стимулювання інноваційної діяльності, що має на меті випуск нових
видів продукції і технології, а також розширення ринків збуту вітчизняних
товарів.
У розвинених країнах світу методи державної підтримки поділяють на три
напрямки: підтримка науково-технічної, інвестиційної та інноваційної сфери
[196;197;198]. Виділяють різні методи державної підтримки, які передбачаються
законодавством. Вони відповідають напрямкам, представленим в таблиці 2.4.
Сучасна вітчизняна інноваційна діяльність переживає глибоку кризу,
пов’язану з тим, що раніше великомасштабні інновації реалізовувалися
державою.
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Таблиця 2.4
Методи державної підтримки інноваційної діяльності
1.

2.

3.

Напрямок
Сприяння науковотехнічної діяльності

Методи
Державне фінансування сфери вищої професійної освіти;
державне фінансування фундаментальної науки;
грантова підтримка, пільгове кредитування, субсидування і
інші види фінансової допомоги, які надаються на
проведення прикладних досліджень і розробок;
пільгове оподаткування.
Підтримка
Прискорена амортизація обладнання і результатів НДДКР;
пільгові умови фінансування інвестиційної діяльності, в т.ч.
інвестиційної
діяльності
за рахунок державних коштів;
стимулювання лізингової діяльності, що містить
організацію лізингових фондів за державний рахунок.
Сприяння
Надання підтримки на початкових етапах розвитку
інноваційних організацій;
інноваційній
організація за державний рахунок центрів поширення
інфраструктурі
інновації та консультаційних центрів, які надають ділові
послуги новаторам;
стимулювання комерційної реалізації інновацій через
безкоштовну видачу ліцензій на комерційне застосування
винаходів, які є державною власністю;
державна підтримку (фінансової, інформаційної та ін.)
створення та розвитку структур, які сприяють кооперації
науки і виробництва, - дослідних і промислових парків,
технополісів тощо, включаючи міжнародні.
Джерело: складено автором за даними [196-198]

У зв’язку з цим необхідно відпрацювати найважливіші правові механізми
забезпечення державної політики в сфері розвитку вітчизняної інноваційної
системи, що включають:
– створення в законодавстві комплексної системи організаційних,
правових і економічних форм

стимулювання,

сприяння

та

управління інноваційною діяльністю;
– трансфер галузевого принципу державного сприяння інноваційній
діяльності в програмно-цільовий через інтеграцію і координацію
цільових програм різного рівня (наприклад, державні, регіональні,
міжвідомчі та галузеві), а також програм соціально-економічного,
науково-технологічного та інноваційного розвитку України;
– підвищення частки позабюджетних коштів у міру просування
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результатів інтелектуальної діяльності до їх комерціалізації;
– формулювання критеріїв для вибору пріоритетних напрямків
розвитку

інноваційної

політики

та

визначення

конкурентоспроможної продукції (послуг) на етапі організації
НДДКР.
Таким чином, можна виділити наступні заходи вдосконалення форм і
методів державної підтримки з точки зору створення сприятливого економічного
та правового середовища для учасників інноваційного процесу:
– розвиток і вдосконалення нормативно-правової бази, що забезпечує
застосування інновацій у господарській діяльності для охорони,
захисту і використання результатів НДДКР, сформованих на базі
засобів державного бюджету при закріпленні прав на дані
нововведення за підприємствами-виконавцями;
– встановлення правових норм, які регламентують застосування
ресурсів бази науково-технічної інформації для комунікаційної
підтримки інноваційної сфери, включаючи трансфер знань і
технологій між оборонним та цивільними галузями економіки.
Крім того, поліпшення законодавчої бази в інноваційній сфері має на меті:
– розробку і здійснення заходів податкової, промислової, митної,
тарифно-цінової та науково-технічної політики, які націлені на
мотивацію впровадження у виробництво інноваційних технологій;
– формування

нормативно-правових

актів,

які

забезпечують

ефективний розвиток і реалізацію інноваційного потенціалу малих
фірм в науково-технічній галузі;
– створення законодавчої бази, яка сприяє залученню приватних
інвестицій для фінансового забезпечення інноваційної діяльності та
спільної реалізації інноваційних проектів за рахунок коштів
державного бюджету та приватних інвесторів [51].
Здійснення законодавчого забезпечення реформування відбувалося в
період, коли старі механізми господарських процесів уже перестали діяти, а
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новіще

не

були

розроблені.

Тому

закономірно

виникла

необхідність

принципового оновлення законодавчої бази інноваційної діяльності. Головним
прорахунком при цьому стало те, що реформування законодавства звелося до
розробки ряду абстрагованих від дійсності економічних правил і законів, більш
притаманних для країн з ринковою економікою, а не для країн у транзитивному
періоді. Основні економічні важелі регулювання інноваційної сфери в Україні
представлено в додатку 5.
Становлення

правових основ інноваційного

розвитку збіглося

із

загострестренням кризових явищ в економіці держави і суспільстві, дія
нормативних документів булла спрямована на вирішення завдань поточного
характеру. Проте позитивним результатом процессу реформування економіки,
на наш погляд, є прийняття законодавчих актів, що регламентували зміни форм
власності в Україні, становлення нових організаційних форм підприємництва та
формування недержавного сектору економіки [199].
Пострадянська приватизація призвеладо переходу власності в руки
власників, які створили (або не піклувалися про створення) неефективні
організаційно-господарські

форми,

чим

обумовили

низьку

конкурентноздатність, високі трансакційні витрати та відсутність активної
мотивації інноваційного розвитку в державі.
Після переходу до ринкової економіки підприємства дістали можливість
самостійно використовувати свій капітал, але у зв’язку з економічною кризою
перших років незалежності вони не могли направляти його на технічне і
технологічне оновлення виробництва. Це пов’язуємо з тим, що ігнорувалися
специфічні риси перебудови економіки; заходи структурної політики стали
аналогом заходів стабілізаційної політики; прийнята в Україні програма
структурної трансформації не базувалася на прогнозних оцінках економічного
розвитку і практично не передбачала механізмів попередження негативних
тенденцій; домінуючим принципом здійснення структурної політики став
галузевий підхід, хоча, на думку дослідників, більш доцільним у сучасних
умовах стає секторальний та проектний принципи реалізації структурних
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зрушень [200;201;202]. Наслідком перелічених негараздів стає зростання питомої ваги зношених основних фондів і виробничої інфраструктури, скорочення
резервних

виробничих

потужностей,

низький

технологічний

рівень

виробництва, що зумовлює його високу енерго- і матеріаломісткість.
За даними Інституту економічного прогнозування НАН України, у випуску
продукції вищі технологічні уклади – п’ятий і шостий – становлять менше 4 %,
причому

шостий

технологічний

уклад,

який

визначає

перспективи

високотехнологічного розвитку країн у майбутньому, в Україні майже відсутній
(менше 0,1 %). Близько 58 % виробленої продукції припадає на третій технологічний уклад (технології промисловості будівельних матеріалів, чорної
металургії,

суднобудування,

обробки

металу,

легкої,

деревообробної

промисловості) та 38 % – на четвертий технологічний уклад (енергетика, що
базується на використанні нафти та нафтопродуктів, газу, засобів зв’язку, нових
синтетичних матеріалів) [177, с. 43].
В Україні закладено фундамент формування нормативно-правової бази у
сфері інноваційної діяльності. Правові норми, що регулюють сферу інноваційної
діяльності містяться у багатьох вітчизняних нормативних актах різних галузей
права.
Частково вони визначаються Указами Президента України, містяться в
Посланнях

Президента

увідповідні

роки,

але

основними

правовими

документами, що визначають правове поле інноваційної діяльності та статус
науки є Закони України [17], зокрема:
 «Про наукову і науково-технічну діяльність» [33];
 «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» [177];
 «Про науково-технічну інформацію» [178];
 «Про інноваційну діяльність» [32];
 «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності
технологічних парків» [179];
 «Про державні цільові програми» [180].
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Також окремі правові питання регулювання правовідносин в інноваційній
сфері розглядаються Цивільним кодексом України [184], Господарським
кодексом України [185], законами України «Про наукову і науково-технічну
експертизу» [33], «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»
[177], «Про інвестиційну діяльність» [32], «Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі» [185], «Про охорону прав на промислові зразки» [186], «Про
фінансовий лізинг» [187], «Про зовнішньоекономічну діяльність» [188] та
великою кількістю інших нормативно-правових актів, що мають підзаконний
характер [189].
У Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України
задекларовані основні положення державної інноваційної політики. Ця
Концепція схвалена Постановою ВР України у липні 1999 р. і була базовим
нормативно-правовим актом у сфері регулювання наукової та інноваційної
діяльності.
Провідні вітчизняні науковці відзначають, що положення «Концепції...»
так і не були реалізовані, основні цілі Концепції не досягнуті, всі вони мають
суто декларативний характер [189].
Дослідивши

нормативно-правовий

інструментарій

щодо

розвитку

інноваційних процесів на засадах ефективної взаємодії складових систем «владанаука-бізнес» [18, с. 43], зауважимо що донині не визначені правові норми, які
зокрема:
– регламентують використання ресурсів систем науково-технічної
інформації для інформаційної підтримки інноваційної діяльності;
– створюють
регіональних

умови
і

для

місцевих

консолідації
органів

зусиль

влади

центральних,

щодо

формування

інноваційної системи;
– потребують

доопрацювання

правовий

механізм

охорони,

використання та захисту інтелектуальної власності, правове
забезпечення розроблення і реалізації заходів податкової, митної,
тарифної, цінової та амортизаційної політики, націлених на
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стимулювання комерціалізації і впровадження у виробництво
результатів НДР;
– нормативно-правова база формування сприятливого середовища для
залучення приватних інвестицій для фінансування інноваційної
мережі,

включаючи

розвиток

форм

спільного

фінансування

інноваційних проектів за рахунок коштів державного бюджету і
приватних інвесторів.
Мають місце як пряме невиконання законодавчих норм, зокрема
державного фінансування науки у розмірі не менше 1,7 % від ВВП, так і
призупинення окремими законодавчими актами норм інших актів [189].
Так,

Л.Лебедева

[176]

справедливо

відмічає

втрату

податкового

стимулювання інноваційних промислових підприємств через те, що дію Закону
України «Про інноваційну діяльність», а саме статей, що передбачали податкові
пільги, було скасовано.
Законодавчо надаються пільги лише державним науково-дослідним
центрам, університетам та підприємствам у сфері літакобудування, залишаючи
без уваги промисловий сектор економіки, доведено джерелом [176], що, до речі,
може вступати у конфлікт зі змістом антимонопольного регулювання в Україні.
Основу суб’єкт-об’єктної взаємодії в системі «влада-наука-бізнес» у
інноваційній сфері України складають економічні методи регулювання як
прямого, так і непрямого впливу на об’єкт регулювання.
Разом з тимїх застосування має певні обмеження, також закріплені на
законодавчому рівні, й може нівелюватися бюджетною політикою (зокрема,
щодо інструментів фінансової підтримки науково-технічної й інноваційної
діяльності, кошти на реалізацію яких мають бути закладені у Державний бюджет
України на відповідний рік).
Крім наведених, існує значна кількість норм права, що містяться у законах
України й інших документах, що не стосуються напряму інноваційної діяльності,
але спрямованих на підтримку окремих категорій суб’єктів або напрямів
наукової, науково-технічної й інноваційної діяльності.
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Наприклад, ЗУ «Про плату за землю» звільняються від сплати податку
вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних і навчальних закладів та
професійно-технічних училищ сільськогосподарського профілю. ЗУ «Про
оподаткування прибутку підприємств» встановлюються пільги у сфері
літакобудування акцентує увагу автор [176].
Через відсутність наукового підходу до законодавчої діяльності відносно
вже прийнятих нормативно-правових актів закріплюється практика внесення
змін в авральному порядку або постійного гальмування через невідповідність їх
положень очікуванням певних олігархічних груп, в результаті чого його
доопрацювання розтягується на невизначений час.
Підсумовуючи результати аналізу методів правового забезпечення
інноваційної діяльності в Україні, А.Дегтяр та О.Крюков відмічають [175]:
– порушення принципу систематизації законодавства в інноваційній
сфері, згідно з яким закони та підзаконні акти мають надавати
узгодженість норм, цілісність предмета нормативного регулювання;
– порушення принципу стабільності нормативно-правової бази через
перманентне і хаотичне внесення змін до неї;
– внутрішня неузгодженість і фрагментарність норм в межах окремих
законів України;
– недієздатність низки базових законів України в сфері інноваційної
діяльності через відсутність необхідних для їхньої реалізації
підзаконних актів.
Особливістю застосування усього спектру інструментарію державного
регулювання інноваційного розвитку національної економіки є те, що переважна
більшість економічних важелів має так зване «перехресне ходження». Тобто,
один і той самий інструмент може використовуватися при формуванні та
реалізації державної політики у різних напрямках та сферах національної
економіки.
Так,

до

прикладу,

важелем

здійснення

державної

промислової,

інноваційної, структурної політики, державної політики у сфері розвитку малого
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бізнесу, інформатизації та ІКТ є прискорене нарахування амортизації. Цілі,
комплекс заходів, спрямованих на їх досягнення, принципи їх реалізації є
унікальними для кожного виду державної політики і методів її реалізації.
Центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ), до компетенції яких
належить формування і реалізація державної політики у певній сфері для
узгодження питань з іншими ЦОВВ з компетенціями у суміжних сферах,
озброєні відповідними порядками і процедурами, які, по суті, представляють
собою елементи технічного регулювання взаємодії між органами державного
управління [175].
Однак методичне забезпечення оцінки ступеня узгодженості інструментів
і важелів державного регулювання, у тому числі – в інноваційній сфері,
оптимізації їх структури на основі визначених критеріїв і принципів
систематизації законодавчої бази України наразі відсутнє, що значною мірою
обумовлює проблеми правового забезпечення інноваційної діяльності, доведено
авторами [175] висновки яких ми цілком розділяємо.
Таким чином, постійна неузгодженість законодавства в інноваційній сфері
з інвестиційним, податковим законодавством, невідповідність норм підзаконних
актів

прогресивним

нормам

чинних

законів,

зумовила

необхідність

удосконалення методичного підходу до оптимізації інструментів державного
регулювання інноваційного розвитку національної економікидля підвищення
синергізму взаємодії влади, науки і бізнесу.
На нашу думку, реалізуючи державну інноваційну політику, Україна має
орієнтувати державні управлінські структури на виконання функцій координації,
регулювання і стимулювання. Важливо відзначити, для ринку науково-технічної
продукції в державі, з огляду на його нерозвинений ринковий механізм, є
характерним те, що виробники науково-технічної продукції зазвичай виступають
монополістами на цьому ринку в результаті традиційно жорсткої спеціалізації;
більшість споживачів науково-технічної продукції - державні відомчі органи і
підприємства, які теж є монополістами внаслідок усталених виробничих зв’язків,
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а це, у свою чергу, визначає монопольно високі ціни на продукти науково-технічної діяльності. Оскільки суб’єкти підприємництва завжди прагнуть
якнайшвидше отримати максимальний прибуток, то таким агентам ринку не
притаманна стратегічна орієнтація, яка передбачає врахування інноваційних
факторів.
Одним із найважливіших завдань державної інноваційної політики в Україні
є забезпечення динамічного зростання на основі передових технологій та
інновацій. З метою виконання поставленого завдання виникає потреба у
використанні ефективних інструментів усіх охарактеризованих типів інноваційної політики з врахуванням особливостей ринкової трансформації України.
Інноваційно-інвестиційний процес має спільну та взаємозалежну сферу
реалізації, тісно пов’язану із завданнями структурної перебудови національної
економіки. Це означає, що держава має забезпечувати всі сфери промислової
політики - структурну динаміку, стабілізацію очікувань, двоступеневу систему
реалізації інноваційної політики [91] (рис. 2.6).
Система реалізації інноваційної політики

Запровадження цілісної системи нормативно-правового і
організаційного забезпечення:
Державна підтримка структурних пріоритетів;
Створення рівних умов конкуренції;
Захист прав власності;
Активізація людського капіталу;
Перехід на світові стандарти якості продукції.
Здійснення заходів сприяння нововведень у галузях, які
об’єктивно непідготовлені до ризику, де ускладнене
використання новітніх технологій

Рис. 2.6. Дворівнева система реалізації інноваційної політики
Джерело: складено автором за даними [91]

На першому ступені доцільно запровадити цілісну систему нормативноправового

та

організаційного

забезпечення

структурних

перетворень.

Ключовими елементами мають стати державна підтримка структурних
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пріоритетів, створення рівних умов конкуренції, захист прав власності,
активізація людського капіталу, особливо в галузі продукування і використання
знань, запровадження світових стандартів якості продукції. Одночасне
впровадження

наслідків

фундаментальних

досліджень

забезпечить

функціонування інформаційних потоків, системи середньо- та довгострокової
оцінки інновацій (експертизи, експертних рад, комісій тощо), а також широке
громадське обговорення нововведень з метою сприяння розповсюдженню
інновацій (пробні ринки для новихви робівтощо). Частка інноваційної продукції
має досягти 15 % загального обсягу промислової продукції.
На другому ступені інноваційного циклу держава повинна сприяти
розповсюдженню

нововведень

у галузях,

яким

характерна

об’єктивна

непідготовленість підприємств до ризику (космонавтика, ядерна енергетика); на
яких внаслідок викривлення конкурентної ситуації на світовому ринку
ускладнене використання новітніх технологій (біотехнології, мікроелектроніка);
у сфері підготовки кадрів, спроможних засвоїти нові технологічні рішення.
Формування системи управління інноваційним процесом, на наш погляд,
повинне бутиспрямованим на збільшення вкладу наукових організацій у
створення високорозвиненого виробництва промислової продукції: предметів
споживання; в освоєння ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій; у
здійснення структурних зрушень у матеріальному виробництві та суттєве
підвищення конкурентоздатності промислової продукції.
Інноваційний шлях розвитку означає, що практично кожний цикл
відтворення і кожна одиниця інвестицій повинні бути носіями нововведень, що
поліпшують або змінюють технології виробництва з метою вищої кінцевої
(економічної і соціальної) результативності їх. Це можливо за безперервного
інноваційного проектування майбутнього відтворення на альтернативній основі,
коли не допускаються витрати на відтворення застарілих технологій [143, с. 275].
Розумне, зважене посилення ролі держави при проведенні інноваційної
політики передбачає важливість та актуальність формування бюджету розвитку
для України; державні гарантії та страхування інвестицій, які скорочують
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інноваційні

ризики;

обґрунтовану

підтримку

вітчизняних

виробників;

проведення збалансованої зовнішньоекономічної політики, яка повинна бути
пов’язана з программами технічного переозброєння вітчизняних виробництв [59,
с. 101].
Розвиток теоретичного підходу до інтерпретації процесу взаємодії «владанаука-бізнес» у моделі «потрійнаї спіраль» НІС обґрунтовано на основі виявленої
відповідності системних властивостей і атрибутів взаємозв’язків функціональних
елементів зазначеного процесу критеріальним ознакам систем з автоматичним
керуванням. Це дозволяє інтегрувати методологічні принципи, методи і
дослідницькі прийоми теорії автоматів до загальної методології інноваційного
розвитку національної економіки.
До розуміння структурно-функціональної організації інноваційного
розвитку національної економіки, втіленої у НІС України, використано
еволюційний підхід, що дозволяє виокремити морфологічні ознаки НІС, які
віддзеркалюють її внутрішні властивості, що мають стійку форму й
обумовлюють особливості формування, трансформації режимів функціонування
механізмів забезпечення інноваційного розвитку національної економіки.
На основі аналізу існуючих моделей НІС [162] та їх ключових
характеристик в полі системних категорій «структура – функція» виокремленні
морфологічні ознаки НІС України на рівні її структури і системних зв’язків.
До структурних ознак можуть бути віднесені:
академічна форма організації науки (НАН України, галузеві і суспільні
академії наук та їхні структури);
наявність структурних елементів повного циклу створення інновацій (від
генерації фундаментальних знань до комерціалізації і впровадження інновацій);
кількісно-якісний дисбаланс розвитку системи генерації, трансформації і
поширення нових знань і системи комерціалізації і реалізації інновацій;
жорсткість

організації

інноваційної інфраструктури;

і високий

ступінь

формалізації елементів
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відсутність високоорганізованих інтегрованих структур (наукові, наукововиробничі кластери, технополіси, освітньо-науково-виробничі структури).
До морфологічних ознак системних зв’язків НІС України дослідивши
джерела віднесемо [189]:
- слабкість внутрішніх взаємозв’язків в системі комерціалізації і реалізації
інновацій;
- автономність галузевих і академічних інститутів в процесі генерації,
трансформації і поширення нових знань;
- відособленість

закладів

вищої освіти

як

в

системі генерації,

трансформації і поширення нових знань, так і в системі комерціалізації і
реалізації інновацій;
- фрагментарність інтеграційних в’язків вітчизняної НІС з інноваційними
системами країн Європи і світу;
- переважна односпрямованість взаємозв’язків всередині НІС України
(управлінська вертикаль);
- невиражені самоорганізаційні зв’язки між елементами НІС.
Функціонування вітчизняного процесу взаємодії влади, науки і бізнесу в
процесі інноваційного розвитку національної економіки значною мірою
детерміновано визначеними морфологічними ознаками НІС України.
Такі ознаки силою суб’єкт-об’єктного типу взаємодії влади з іншими
учасниками інноваційного розвитку економіки країни консервують існуючу
модель вітчизняної НІС, стримуючи її еволюціонування до більш високої форми
системного розвитку, якою за критеріями повноти інноваційного циклу і
розвиненості системних взаємозв’язків слід визнати НІС моделі «потрійна
спіраль».
Нами доведено, що конкретизація системних властивостей НІС моделі
«потрійна спіраль» дозволяє встановити їх відповідність критеріальним ознакам
систем з автоматичним управлінням [189, 190]:
- багатовимірність (великі масиви вхідних і вихідних параметрів);
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- зв’язаність (численні внутрішні зв’язки між структурними елементами,
що обумовлюють «наведену» зміну поведінки одного або кількох елементів
системи при керуючому впливі на інший);
- складність (велика кількість елементів з неідентифікованими причиннонаслідковими зв’язками між ними, наявність явищ і процесів невизначеної
природи, неможливість побудови повної й адекватної математичної моделі
атрибутів системи і зв’язків між ними);
- нелінійність (невиконання принципу суперпозиції і зміна системних
характеристик під впливом зовнішніх збурень вище порогового значення
потужності або тривалості);
- нестаціонарність (динаміка системних характеристик у часі);
- дискретність (переривчатий управлінський сигнал при безперервному
сигналі збурення на вході системи;
- впливі динамічного зовнішнього середовища);
- замкнутість контуру управління (управлінська дія реалізується з
урахуванням значення характеристик системи, які досягаються в результаті
управління).
Викладене

створює

теоретичне

підґрунтя

трансформації

процесів

взаємодії влади, науки і бізнесу в сфері інноваційного національного
економічного розвитку на ідеологемі концепції фізичної економії, в межах якої
може бути сформульована низка вихідних теоретичних положень:
імпульсний характер інформаційного обміну і організаційних впливів
заданого рівня потужності та/або тривалості;
можливість представлення усього різноманіття сигналів і їх комбінацій в
бінарній системі числення;
можливість формалізації стану, вхідних і вихідних параметрів механізму
на засадах теорії автоматів в дискретні моменти часу.
Викладене вище дозволяє інтегрувати методологічні принципи, методи і
дослідницькі прийоми теорії автоматів [190] до загальної методології
інноваційного розвитку національної економіки.
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Методичний підхід до аналізу й оптимізації структури взаємозв’язків між
владою, наукою і бізнесом в інноваційній сфері спрямований на підвищення
ефективності державного регулювання інноваційного розвитку національної
економіки, тобто полягає у площині удосконалення суб’єкт-об’єктної взаємодії
влади з бізнесом і наукою в процесі створення і впровадження інновацій.
Він базується на декомпозиції окремих інструментів та важелів
державного впливу на процеси і явища в інноваційній сфері на основі аналізу
вітчизняного і зарубіжного досвіду і їх систематизації за напрямами і
стратегічними орієнтирами трансформації процесу взаємодії влади, науки і
бізнесу в інноваційній сфері.
Методологія теорії автоматів дозволяє вирішувати три типові задачі:
аналізу, мінімізації і еквівалентних перетворень (оптимізації) стосовно
визначення комбінації інструментів і важелів державного регулювання
інноваційного розвитку національної економіки.
В термінах теорії автоматів механізм суб’єкт-об’єктної взаємодії влади з
бізнесом і наукою розглядається як скінченний абстрактний автомат, що
враховує стани перед початком і після завершення переходу.
В проміжн імоменти часу скінченно-автоматний опис неможливий
враховує стани перед початком і після завершення переходу. В проміжнімоменти
часу скінченно-автоматний опис неможливий. Такий автомат представляється
п’яти елементним кортежем [190]:

А = (X,Y, S, f y , f s ) ,

(2.2)

де: X – множина вхідних сигналів,
Y – множина вихідних сигналів,
S – множина станів,
fy – характеристична функція виходу;
fs – характеристична функція переходу з одного стану в інший.
Множина вхідних сигналів представляє собою систематизований набір
важелів

державного

регулювання

інноваційного

розвитку

національної
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економіки, а за множину вихідних сигналів – їх оптимізований набір, тобто
такий, що не містить повтору, інверсії і «провалів» сигналів.
В процесі синтезу скінченно-абстрактного автомату формалізація його
переходу з одного стану в інший (характеристичні функції виходу і переходу)
здійснюється за допомогою булевих функцій.
Множина вхідних і вихідних сигналів представляється у бінарній формі (1
– сигнал присутній, 0 – сигнал відсутній), а функція зв’язку між ними описується
двома бінарними операціями (˄ - кон’юнкція, або логічна сума, задає наявність
сигналу на виході, коли сигнал є хоча б на одному вході; ˅ - диз’юнкція, або
логічне множення, задає наявність сигналу на виході, коли наявний сигнал на
кожному з входів) та однією унарною операцією (¬ - заперечення, або інверсія,
зміна сигналу на протилежний) [190].
Методичний підхід передбачає опис кожного інструменту державного
регулювання інноваційної сфери у вигляді одиничних сигналів, які відповідають
окремим важелям, що застосовуються для впливу на певний напрям
інноваційного розвитку.
Комбінація таких сигналів за усіма напрямами державного регулювання,
описана за допомогою бінарних і унарної операцій, задає булеву функцію
виходу, яка піддається мінімізації на основі правил булевої алгебри. Відповідно
до постановки завдання мінімізація виконується на основі таких правил і аксіом
(табл. 2.5) [190].
Така постановка питання дозволяє виконувати заміну застосовуваних
інструментів

державного

регулювання

еквівалентним

набором

інших

інструментів, важелів, засобів і будувати функції будь-якої кількості аргументів,
причому:
- одна і та ж функція може бути представлена різними формулами;
- кожній формулі відповідає своя суперпозиція і, отже, своя схема
з’єднання логічних елементів;
- між формулами подання булевих функцій і схемами, які їх реалізують,
існує взаємно однозначна відповідність [190].
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Таблиця 2.5
Таблиця операцій булевої алгебри
Операція
- асоціативність:
- дистрибутивність:
- додатковість:
- закони де Моргана:
- закони БлейкаПорецького:
- ідемпотентність:
- поглинання:
- інволютивність
від’ємності

Диз’юнкція
a˅(b˅c)=(a˅b)˅c;
a˅(b˄c)=(a˅b)˄(а˅c);
а˅¬а=1;
¬(a˅b)= ¬а ˄¬b;
a˅(¬a˄b)=a˅b;

Кон’юнкція
a˄(b˄c)=(a˄b)˄c;
a˄(b˅c)=(a˄b)˅(а˄c);
а˄¬а=0;
¬(a˅b)=¬a˄¬b;
a˄(¬a˅b)=a˄b;

а˅а=а;
а˅(а˄b)=a;
¬¬а=а.

а˄а=а;
a˄(a˅b)=а;
-

Джерело: складено автором за даними [190]

Через велику кількість вхідних сигналів, тобто, аргументів булевої функції,
які можуть неодноразово повторюватися, характеристична функція переходу
потребує операції мінімізації, тобто приведення до мінімальної нормальної
форми, яка містить найменшу кількість аргументів (по відношенню до всіх
інших форм, що подають задану булеву функцію).
Набір методів мінімізації впливу булевої функції достатньо широкий,
однак слід пам’ятати, що карти Карно, які широко використовується на практиці
завдяки простоті і зручності, не рекомендовано застосовувати для функцій з
більше, ніж чотирма аргументами [189].
На основі мінімізованої булевої функції виходу визначаються заходи з
удосконалення

інструментарію

державного

регулювання

інноваційного

розвитку в частині:
- виявлення одних і тих же важелів впливу, які передбачені різними
інструментами регулювання;
- застосування

важелів,

передбачених

різними

інструментами

регулювання, які створюють взаємовиключний вплив;
- відсутності важелів впливу на певний напрям інноваційного розвитку.
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Інтерпретація процесу взаємодії влади, науки і бізнесу в інноваційній сфері
у термінах теорії автоматів, функціонування яких відбувається у дискретному
часі (t = 0, 1, 2, 3, …n), уможливлює відстеження його станів, представлених
показниками інноваційного розвитку, залежно від проходження керуючих
імпульсів на різних етапах регулювання (реалізація стратегічних планів,
програм, дорожніх карт інноваційного розвитку національної економіки).
Таким чином, обґрунтований методичний підхід надає можливість
визначити напрями удосконалення інструментів державного регулювання
інноваційного розвитку національної економіки, що спрямовують їх вплив на
підвищення рівня синергізму взаємодії влади, науки і бізнесу, на основі
підвищення

ступеня

узгодженості

інструментів

і

важелів

державного

регулювання інноваційної сфери.
Висновки до розділу 2
Доведено, що вирішальна роль у розвитку інноваційних процесів в країні
належить державі, а саме державному регулюванню інноваційних процесів.
Основним

результуючим

критерієм

ефективності

моделей

державного

управління інноваційними процесами цих країн є гарантоване економікоправовими режимами збільшення їх інноваційних продуктів та підвищення
конкурентоспроможності на національному і світовому ринках.
З’ясовано, що побудова ефективної національної інноваційної системи в
Україні, де складовою є система трансферу технологій ускладнюється, крім
фінансових й інших проблем, і недосконалістю нормативно-правової бази в
галузі забезпечення прав володіння та розпорядження об’єктами інтелектуальної
промислової власності.
Методологічний аналіз дозволяє визначити стратегію інноваційного
розвитку держави в області формування промислового комплексу в якості
системи взаємопов’язаних підприємств і організацій, здатних забезпечити
економічну безпеку і економічне зростання в довгостроковій перспективі. Дана
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стратегія, однією зі складових якої є кластеризація економіко-господарського
простору, знайшла своє відображення в промисловій політиці держави.
Методології

управління,

включаючи

процедурні,

організаційні,

інформаційні та технічні аспекти реалізації стратегій, є предметом інновацій,
пов’язаних з використанням інновацій в дослідженнях ринку, розробці нових
продуктів і організації технологічного обладнання для виробництва.
Досліджено організаційно-економічну структуру інноваційного механізму
розвитку національної економіки, основні організаційні компоненти та
інноваційно-економічне забезпечення розвитку великої компанії як базисну
складову національної економіки а також необхідність розробки методів,
прийомів і методів вирішення цієї проблеми.
Кожна з цих стратегій організаційно-економічного механізму розвитку
інновацій має свої форми, методи управління та методології, які забезпечують
досягнення цілей, що були поставлені.
Запропоновано й обгрунтовано Концепцію взаємодії влади, науки і бізнесу
в процесі інноваційного розвитку економіки України, особливістю якого є
спрямованість прискорення інноваційного розвитку національної економіки з
одночасним формування інституціональних атракторів переходу НІС України до
моделі «потрійна спіраль»,
Надано

методику

оцінювання

синергетичного

ефекту

системоутворюючим, щодо національної економіки, підприємством при
горизонтальній інтеграції на основі розрахунку чистого приведеного ефекту
синергії (NPVSс), скорегованого на нелінійну функцію (еα), яка відображає
спроможність підприємства до досягнення синергетичного ефекту.
На підставі викладеного природу синергетичних проявів взаємодії влади,
науки і бізнесу як певної перевитої «потрійної спіралі» доцільно розглядати як
систему «чорний ящик», оцінюючи ефективність і результативність такої
взаємодії на основі виявлення взаємозалежності параметрів «входу» і «виходу»
системи.
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Формування напрямів підвищення синергізму взаємодії влади, науки і
бізнесу в інноваційній сфері здійснюється на двох рівнях.
Зазначено, що методичний підхід до визначення синергії взаємодії влади,
науки і бізнесу в процесі інноваційного розвитку економіки України базується
на

використанні

багаторівневої

системи

індикаторів

GII

для

оцінки

коопераційних ефектів такої взаємодії, непараметричного коефіцієнту кореляції
Спірмена при виявленні причинно-наслідкових зв’язків між індикаторами
інноваційного ресурсу і наукових та творчих результатів інноваційної діяльності,
а також імпульсній інтерпретації сингалів «входу» і «виходу» механізму за
кожною групою індикаторів, що дозволить підвищити обґрунтованість
управлінських рішень щодо забезпечення переходу до мережної організації
взаємозв’язків між бізнесом, наукою і владою.
На основі аналізу існуючих моделей НІС провідних економічних систем та
їх ключових характеристик в полісистемних категоріях «структура – функція»
виокремлено морфологічні ознаки НІС України на рівні структури і системних
зв’язків.
Удосконалено методичні засади щодо виявлення і підвищення синергізму
взаємодії влади, науки і бізнесу, який, що ґрунтується на використанні
багаторівневої системи індикаторів Глобального інноваційного індексу (GII) для
оцінювання

коопераційних

ефектів

такої

взаємодії,

непараметричного

коефіцієнту кореляції Спірмена при виявленні причинно-наслідкових зв’язків
між індикаторами інноваційного ресурсу і наукових та творчих результатів
інноваційної діяльності.
Основні результати даного розділу знайшли відображення у таких працях
автора: 1,6,9,12, 26,30,31, 32,33,39, 45,51,52, 53, 54, 56,59, 65, 66.
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РОЗДІЛ 3
ПРИНЦИПОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
3.1. Фактори впливу на структурно-функціональну організацію
взаємодії влади, науки і бізнесу
В умовах глобалізації інноваційна система будь-якої держави вимагає
створення нового інструментарію, який би забезпечив сприятливий клімат для
формування ефективного середовища виробництва та застосування знань,
розвитку та впровадження високих технологій.
Створення такого інструментарію, як важливої складової стратегії
активізації інноваційної діяльності, включає стимулювання і фінансування даної
діяльності, а також формування підтримуючих інституційних структур,
мережевих і кластерних утворень.
Можливості щодо розвитку і подальшого стимулювання інноваційної
діяльності знаходяться в прямій залежності від взаємодії держави, науки і
бізнесу. При цьому, форми взаємодії даних елементів розрізняються залежно від
етапів економічного розвитку країн.
В основі поділу країн залежно від стадії економічного розвитку лежить
модель стадій економічного зростання М. Портера [46], яка пояснює причиннонаслідкову залежність між конкурентоспроможністю компаній в країні і рівнем
розвитку цієї країни.
Дана модель, дещо адаптована, застосовується в Звітах про глобальну
конкурентоспроможність Всесвітнього економічного форуму [171].
Аналіз звіту Світового економічного форуму (СЕФ) стосовно стадій
розвитку економіки країнвизначається за допомогою двох критеріїв. Перший рівень ВВП на душу населення з урахуванням ринкового курсу валют.
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Другий критерій вимірює ступінь залежності розвитку країни від основних
факторів. Автори [124], з висновками яких ми цілком погоджуємося, вважають,
якщо сировинна продукція в експорті країни становить понад 70 %, то економіка
країни

перебуває

на

тій

стадії розвитку,

коли

зростання

економіки

забезпечується в основному за рахунок базових факторів.
Якщо детально проаналізувати країни, віднесені до тієї чи іншої стадії
економічного розвитку відповідно до звіту ВЕФ, то стає зрозумілим, що країни
ранжовано за першим критерієм (показником величини ВВП країни), що на нашу
думку більш вдало й зрозуміло.
Використовуючи модель М. Портера [46] й інформацію [203;204] (додаток
6) нами надано порівняльну характеристику стадій економічного розвитку країн,
в цілому проаналізовано й порівняно стан 145 країн світу.
Можна зробити висновок, що країни, які мають високий показник ВВП на
душу населення, володіють передумовами і великими можливостями для
нарощування інноваційного потенціалу, однак це ще не означає, що можна
констатувати високий рівень інноваційного розвитку національної економіки.
Структуризація розвитку економіки країн за ознаками ті типами

надано в

додатку 7. Взаємодія влади (держави), науки і бізнесу має і може здійснюватися
на всіх рівнях економічного розвитку країни.
Розглянемо стадію ресурсного розвитку. На даній стадії розвитку
необхідні заходи щодо підвищення рівня освіти, стимулювання підприємництва,
зміцнення макроекономічного середовища та становлення інфраструктури
бізнесу.
Держава на даному етапі стимулює розвиток бізнесу за допомогою
наступних заходів: пільгове кредитування, надання субсидій при організації
експортоорієнтованого та імпортозамінного виробництва, можливість оренди
або викупу адміністративних будівель на пільгових умовах, спрощення системи
оподаткування та інші заходи.
На наукові та науково-дослідні установи покладено наступні завдання:
надання методичної допомоги та навчання суб’єктів підприємництва за
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допомогою проведення семінарів та навчальних занять; розробка і видання
спеціалізованих навчально-методичних посібників з малого та середнього
підприємництва.
Найважливішим завданням є підготовка кваліфікованих кадрів для роботи
на вітчизняних підприємствах. При цьому слід зазначити, що підготовка фахівців
повинна здійснюватися на основі попиту виробничих структур у фахівцях тих чи
інших сфер діяльності.
Наступна стадія – орієнтації на ефективність. Країнам необхідно
приступати до розробки більш ефективних виробничих процесів і підвищувати
якість продукції, оскільки доходи зросли. На даному етапі необхідно підвищення
якості вищої освіти та професійної підготовки трудових ресурсів, активне
залучення іноземних інвестицій.
Приплив іноземного капіталу залежить від ступеня сприятливості
макроекономічного середовища та інвестиційного клімату, який забезпечується
послідовністю реформ у всіх сферах економічного життя [205].
Надійними гарантіями для захисту приватної власності та договірних
зобов’язань національних та іноземних інвесторів є наявність фінансового
ринку, стабільність і надійність основних економічних і фінансових інститутів,
відсутність адміністративних бар’єрів входу на ринок, стабільне і прозоре
інституційне середовище, верховенство закону і надійна правова система.
Широке залучення іноземних капіталовкладень вимагає й інших
необхідних умов, у тому числі організації кредитно-банківської системи,
страхування капіталу та експортних ризиків, вдосконалення податкового
режиму, зниження валютних ризиків і повернення капіталу, захист прав
інтелектуальної власності, створення відповідної інфраструктури, що забезпечує
сучасний рівень надання послуг іноземним партнерам в галузі зв’язку,
інформації, побутового та транспортного обслуговування.
Інвестиційна активність вимагає використання інструментів аналізу і
прогнозу ринку конкретних товарів, вміння розраховувати потребу в необхідних
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грошових коштах, і будувати відповідні схеми фінансування, об’єктивно
оцінювати партнерів і можливі ризики.
Активне поширення повинні отримати спільні підприємства із залученням
іноземного капіталу. Причому іноземний капітал у формі постачання
обладнання, нових технологій повинен стати пріоритетним. Держава повинна
стимулювати такі капіталовкладення і створювати пільгові умови для роботи
компаній, які впровадили нові технології у виробничий процес.
Остання стадія – інноваційного розвитку. На даному етапі основою
зростання національної економіки стає людський капітал та інновації. Компанії
конкурують виробляючи нові та унікальні продукти, впроваджуючи власні
інновації.
Якщо стадія інвестицій базується на такій конкурентній перевазі
економіки, як готовність і здатність національних фірм до агресивного
інвестування, то на стадії нововведень все елементи, що визначають
конкурентоспроможність, знаходяться в дії, і між ними встановлюються тісні
зв’язки. Канали взаємодій можуть приймати різноманітні форми [206]:
- спільні дослідження і розробки;
- консалтинг;
- обмін персоналом;
- перехресне патентування;
- купівля обладнання та інші.
Використовуючи податкові знижки на фінансові кошти, вкладені
компаніями в дослідження і розробки на постійній або тимчасовій основі, уряди
окремих країн стимулюють зростання витрат дослідження, які в кінцевому
підсумку

компенсують

втрати

бюджету

від

недобору

податків

у

короткостроковому періоді за рахунок користі, принесеної впровадженням
інновацій всьому суспільству в довгостроковому.
Кошти, зекономлені за рахунок звільнення від податків, спрямовуються на
підвищення

заробітної

плати

або

прибутку.

Збільшення

чисельності

інноваційних малих підприємств передбачає збільшення оборотів, прибутків, що
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об’єктивно призводить до зростання оподатковуваної бази. Найбільш значущі
результати досягаються тими країнами, де закон встановлює податкові пільги
довготривалої дії.
Аналіз форм і методів стимулювання інноваційної активності в зарубіжних
країнах (США, Великобританія, Німеччина, Італія, Франція, Японія, Канада,
Бразилія, Австралія і ряд держав Центральної та Східної Європи) показує, що
податкові пільги є одним з найбільш дієвих заходів [207].
Важливим

завданням

активізації

та

підтримки

інноваційного

підприємництва в країні на даному етапі є формування національної
інноваційної системи та її інфраструктури. Створюються інкубатори малого
підприємництва, технопарки, науково-технічні центри. Їх основна метапідтримка початківців і вже існуючих суб’єктів малого підприємництва, які
розробляють і використовують нові технології і нововведення науковотехнічного характеру. Інноваційна інфраструктура підтримки функціонування
малого інноваційного підприємництва є поєднуючим елементом між науковотехнічною розробкою

і процесом

виробництва,

а

також процедурою

виготовлення наукомісткої продукції та її реалізацією.
Основною метою формування інноваційної інфраструктури підтримки
малого

інноваційного

підприємництва

є

створення-надання

найбільш

оптимальних умов для його функціонування на основі забезпечення комплексної
допомоги малим підприємствам в різних напрямках.
Як показує зарубіжний досвід, для активізації інноваційної діяльності
необхідно: розвивати нові форми партнерства університетів з приватним
національним та іноземним капіталом, що сприятиме зміцненню наукової
інфраструктури

університетів;

переорієнтувати

державні

ресурси

на

дослідження та інновації шляхом збільшення ефективності державних витрат,
зміни правил державної допомоги бізнесу; удосконалювати механізм передачі
технологій в малі та середні підприємства.
В країнах ЄС, за інформацією [208] застосовуються різноманітні методи і
форми підтримки малого і середнього підприємництва: створюються «наукові
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парки», регіональні технологічні центри, служби зв’язку в академічних і
дослідницьких організаціях, проводяться демонстраційні проекти.
Наука і освіта повинні забезпечити існування наукомістких виробництв за
рахунок власних інженерних і наукових кадрів. Бізнес, що створює цінності і
виводить новий продукт на ринок, потрібно зацікавити в дослідженнях і
розробках, пропонованих наукою і освітою.
У той же час представники бізнесу повинні розуміти взаємну вигоду такої
співпраці. Тому саме від держави залежить реалізація концепції єднання та
взаємовигідного співробітництва (інтеграції) науки, освіти та бізнесу [206].
На кожній стадії економічного розвитку країни основна роль відводиться
взаємодії держави, науки і бізнесу. Їх тісна взаємодія сприяє підвищенню
конкурентоспроможності

національної

економіки.

У

сучасній

моделі

інноваційного розвитку виділяють наступні основні елементи:
1) у суспільстві, заснованому на науковому знанні, характерне посилення
ролі університетів й ЗВО в цілому у взаємодії зпромисловістю та Урядом;
2) три інститути (держава, наука, бізнес) прагнуть до співпраці, при цьому,
інноваційнаскладова відбувається з даної взаємодії, а не з ініціативи держави;
3) до традиційних функцій, кожен з трьох інститутів частково виконує
функції іншого.
Таким чином, на кожному етапі створення інноваційного продукту
відбувається включення певних інститутів. На початковому етапі генерації знань
взаємодіють влада і наука, потім в ході трансферу технологій наука співпрацює
з бізнесом, а на ринок результат виводиться спільними діями (зусиллями) влади
і бізнесу [209].
Керівництва різних промислово розвинутих країн визначили пріоритети
інноваційної політики

шляхом розробки та реалізації заходів підтримки

відповідного напрямку на певних етапах економічного розвитку. Головні типи
державної інноваційної політики в економічно розвинутих країнах представлено
в таблиці 3.1 [360].
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Таблиця 3.1
Головні типи державної інноваційної політики в економічно
розвинутих країнах
Політика технологічного
поштовху

Політика ринкової
орієнтації

Політика
соціальної
орієнтації

Зміни економічної
структури
господарського
механізму

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

- Ринкові механізми
зумовлені напрямами
розвитку науки і техніки.
- Розподіл ресурсів
відбувається через
реалізацію ринкових
механізмів.
- Обмежене втручання
держави у стимулювання
фундаментальних
досліджень.
- Зменшення прямих
форм регулювання.
- Націленість на
створення сприятливого
клімату та розвиток
інформаційного
середовища,
короткострокові й
інноваційні проекти.

Великобританія,
Франція

Німеччина, США, Японія

США,

- Соціальне
регулювання
наслідків НТП.
- Досягнення
соціальнополітичного
консенсусу
завдяки залученню
громадськості.
- Погодження
інтересів
суспільства та
держави.
- Пропорційне
поєднання
державної
політики з іншими
типами для
повноцінного
економічного
розвитку держави
Швеція, Франція,
Німеччина, Японія

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

Велика
Британія,
Франція,
Швеція,
Німеччина, США,
Японія

Джерело: складено автором за даними [360]

Далі розглянемо моделі продукування інновацій на макрорівні. Існуючі
моделі залежно від інституційних особливостей НІС включають в себе шість
блоків основних елементів, визначених нами за монографією [128]:
1) держава;
2) науково-дослідний сектор;
3) бізнес-сектор;
4) елементи інноваційної інфраструктури, до якої входять: центри
трансферу технологій, бізнес-інкубатори, технопарки та інші);
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5) організоване суспільство (громадянське);
6) співпраця з зарубіжними партнерами щодо інноваційної діяльності.
Національна інноваційна система, як форма структурно-функціональної
організації взаємодії влади, науки та бізнесу зазнає становлення та формуванняв
процесі інноваційного розвитку економіки країни під впливом ряду чинників як
екзогенного (зовнішнього), так і ендогенного (внутрішнього) характеру.
Аналіз існуючих у світі форм та видів національної інноваційної системи
дає змогу виділити та класифікувати чотири базові моделі інноваційного
розвитку. Таким чином сучасна наукова спільнота виділяє чотири основні моделі
національної

інноваційної

системи:

євроатлантична,

східно-азіатська,

альтернативна, «потрійна спіраль» [128;210;211;213;218].
Євроатлантична модель поширилася в країни Західної Європи. Ця модель
характерна для країн євроатлантичного регіону, є так званою «традиційною»
моделлю повного циклу інновацій - від створення інноваційної ідеї до реалізації
процесу масового виробництва нової продукції готової до продажу та
споживання.
У тих країнах, де вказана модель успішно впроваджена та реалізується,
представленовсі традиційні компоненти, що включені в структуруінноваційної
системи, а саме: класична та прикладна наука, наукові дослідження і розробки
(R&D), створення прототипів і їх запуск в масове виробництво, різні механізми
фінансування інноваційного процесу, і велика освітня мережа та спеціалізовані
інститути.
Розглянемо деякі приклади інноваційних систем даного типу.
У Сполучених Штатах Америки основою національної інноваційної
системи є заклади вищої освіти, котрі займають перші місця у світових індексах
та рейтингах [215;217;224;225;347].
У США близько 150 провідних університетів, але навіть на цьому фоні
виділяються університети так званої «Ivy League» – Гарвардський університет,
Єльський університет, Колумбійський університет, Прінстонський університет,
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Університет Берклі, Массачусетський технологічний інститут, Стенфордський
університет та інші.
Разом з тим, в жодному разі не варто скидати з рахунку університети
штатів, які не мають такої високої наукової репутації і такої кількості
нобелівських лауреатів серед своїх професорів, але вносять істотний внесок в
інноваційний розвиток. До їх числа відносяться Університет Міннесоти – один з
найбільших в США поколінь студентів, Вісконсінський університет та ін.
Основна маса наукових досліджень, що проводяться в сучасному світі
зосереджена в університетах США. Традиційно основу наукових пошуків
складають дослідження в сфері фундаментальної (класичної) науки і доволі
значна частина присвячується прикладним (практичним) дослідженням.
У США регулярно здійснюється рейтингування університетів, а також
однопрофільних факультетів різних університетів.
Таке рейтингування надзвичайно важливе для залучення студентів, і
університети докладають багато сил для того, щоб поповнити свій штат
відомими професорами і використовувати новітні методи навчання.
Крім

університетів,

фундаментальними

дослідженнями

в

США

займаються інститути вищих досліджень. Їх головним завданням є підготовка
кадрів вищої кваліфікації шляхом організації співпраці талановитих дослідників
(вжепісля захисту докторських дисертацій) з зірками світової науки.Такі
інститути вищих досліджень діють в Прінстоні, Лос-Анжелесі, Санта-Фе і
деяких інших містах.
Багато відомих науковців серед співробітників даних інститутів. Так,
А. Ейнштейн і Дж. Фон Нейман працювали в Прінстонському інституті
вищихдосліджень. М.Гелл-Манн (автор теорії кварків) був творцем Інституту
вищих досліджень в Санта-Фе [128; 215;217;224;225;347].
Значну роль в національній інноваційній системі США відіграють
Національні лабораторії, що представляють собою величезні дослідницькі
інститути, зайняті розробкою якогось конкретного напрямку прикладної науки.
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Крім того, в США існує безліч приватних дослідницьких корпорацій,
найвідомішою з яких є, мабуть, РЕНД (RAND Corporation) [128]. Ці
підприємства обслуговують як державні відомства, так і приватні компанії,
здійснюючи фундаментальні та прикладні дослідження на комерційній основі.
Власними дослідницькими підрозділами володіє і більшість великих
американських компаній. Деякі з цих підрозділів, подібно лабораторії «Bell
Telephone Company», яка зробила величезний внесок у розвиток теорії
інформації та розробку новітніх засобів зв’язку, числяться серед лідерів у своїй
сфері [128; 215;217;224;225;347].
Університети в США відіграють важливу роль у національній інноваційній
системі цієї країни. Крім того, через дуже високий рівень заробітної плати
американські університети можуть залучати кращих викладачів-професорів у
світі і, отже, і кращих здобувачів вищої освіти, більшість згодом залишаються в
США.
Існуюча

структура

національної

інноваційної

системи

забезпечує

Сполученим Штатам перевагу в більшості сфер знань. Таким чином отримується
зосередження фахівців, котрі досягають у наукових пошуках найвищих
результатів. Тому, національна інноваційна система - не менший фактор
конкурентоспроможності, що здійснює вплив США на світовій арені.
Ряд таких потужних країн як: Велика Британія, Німеччина, Франція та
Італія відносяться до числа великих держав з розвиненою інтелектуальною та
науковою галуззю [128;216;217;224;225;347]. Свого часу всі вони претендували
на роль головних європейських держав.
На характер інноваційної діяльностівплинув обсяг міжнародних вимог. В
основному це стосується прикладних інновацій. До першочергових прикладних
інновацій відносять новинкиуу військовій сфері, медицині, вірусології,
біодосліджень.
Після закінчення Другої світової війни названі країни значно змінили
вектор своїх дослідницьких пріоритетів. Причиною цьому було американський
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прихисток. Акцент у наукових дослідженнях був спрямований на здешевлення
способів отримання та використання науково-технічної інформації.
Найбільш успішною в цьому напрямі стала Велика Британія. Стратегія цієї
країни була спрямована на відмовувід коштовних досліджень в сфері ядерної
фізики. Ці події відбувалися в минулому столітті, а точніше вкінці 1940-х років.
Тому наукові дослідження відбувались виключно у напрямку, пов’язаному з
розробкою, виробництвом та удосконаленням ядерної зброї. Також основна
увага наукових досліджень була скерована на радіоастрономію і дослідженням
високомолекулярних речовин та їх біологічних властивостей. На цьому полі
наукових досліджень Велику Британію чекав успіх чого вона і домоглася. З
часом за Великою Британією визнали першочергове право визнання її права на
першостворення двох фундаментальних наукових напрямків, які згодом стали
окремими дисциплінами – астрофізика та молекулярна біологія [128].
В іншому випадку Британська інноваційна система, заснована на невеликій
кількості університетів екстра-класу (Оксфорд, Лондонський університет
Кембридж,), копіює інноваційну систему США. Після Другої світової війни
інноваційні системи в Німеччині та Італії були перебудовані аналогічним чином
Дещо по-іншому побудована інноваційна система Франції, де основна
частина фундаментальних наукових досліджень відбувається за погодження та
підтримки Національного центру наукових досліджень. Єдиний виняток
становлятьматематичні дослідження,процедра яких вивчається в Еколь Нормаль,
а також відбувається в кількох потужних французьких університетах світового
рівня - особливо це університет Сорбонни та Ненсі.
Інноваційні системи малих європейських країн ми віднесли такі як Швеція,
Нідерланди, Данія, Швейцарія, Фінляндія та інші. Особливістю інноваційних
систем вказаних країн є увага на розвитку фундаментальної науки, яка
фінансується з державних коштів [215;217;224;225;347].
У вказаних країнах є відомі усьому світузаклади вищої освіти, які є
флагманами інноваційних досліджень. Ці університети обирають напрямки
наукових досліджень та задають тон науковим пошукам інших країн.
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У Швеції основна увага приділяється класичним дослідженням. Науковий
інтерес університетів Швеції становлять дослідження в математиці, економіці,
комп’ютерним наукам, біології та медицині, новим технологіям і проблемам
міського планування. Відповідно наступні університети здійснюють досілдення
в визначених сферах: Уппсальський і Лундський університети, Стокгольмська
школа економіки, університет Лінчепінга, Каролінгський інститут, Королівскій
технологічний інститут в Стокгольмі та інші.
У Нідерландах основна увага приділяється класичним дослідженням в
фізиці, праві, економіці, сходознавство (Лейденський університет), економіка і
проблеми

енергетики

(Гронінгенський

університет),

адміністративному

управлінню та історії науки (Амстердамський університет).
Основна увага в інноваційних системах розглянутих країн приділяється
класичним дослідженням, які здійснюються національними академіями наук, за
галузевими

спрямуваннями.

Наприклад,

Королівська

академія

наук

Швеціїприсвоює Нобелівські премії в галузі науки. Відповідно через
Нобелівський комітет Швеція має величезний вплив у всьому світі на розвиток
фундаментальних досліджень.
У Швеції (в Уппсалі) та Нідерландах (у Вассенарі) діють інститути вищих
досліджень. За іноземний досвід використано приклад аналогічних наукових
установ США. Функції цих установ більш розширені, а саме ці інститути
забезпечують

не

фундаментальної

тільки
науки,

підготовку
а

й

наукових

забезпечують

кадрів
постійну

для

класичної

взаємодію

та

колабораціюнайбільш талановитої вітчизняної молоді з молоддю міжнародної
наукової еліти.
Також усфері високих технологій велике значення мають регіональні або
місцеві проекти. Еталоном для цього процесу є досвід «Кремнієвої долини»
(США). Також показовими в цьому напрямі є аналогічна «Енергетична долина»
в Нідерландах (м.Гронінген). Енергетична долина стала свого роду центром
розробки енергоощадних технологій і альтернативного вуглеводням палива.
Також прикладом можна вважати

«Комп’ютерну долину» в Швеції (м.
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Лінчепінге). В Комп’ютерній долині зосереджено потужні дослідницькі
установив сфері комп’ютерних технологій і телекомунікації, а також технопарки
і венчурні підприємства [128].
Відмінною рисою Східно-азіатської моделі є орієнтація на новітні
технології та технічні інновації, створювані в дослідницьких центрах компаній.
Модель інноваційного розвитку притаманна таким країнам, як Японія, Південна
Корея, Гонконг, значно відрізняється від класичної - «традиційної» моделі.
Відмінною рисю цієї моделі є те, що цикл інновацій не має такої стадії, як
«формування фундаментальної ідеї». Започатковані на цій моделі інноваційні
системи повністю позбавлені компонентів фундаментальної науки, а іноді і
прикладної. Зосередивши увагу на експорті високотехнологічної продукції,
східноазійські держави зазвичай самі отримують технології з країн, що
дотримуються «традиційної» моделі.
Окремо можна розглядати інноваційну систему Японії [210]. Однак попри
потужність японської економіки інноваційна система сама країна – Японія
значно відрізняється від неї за структурою помітно відстає від інноваційної
системи США. Японські університети відіграють набагато меншу роль в
інноваційному процесі, ніж дослідницькі лабораторії найбільших корпорацій.
Причина в тому, що національна інноваційна система не надто орієнтована на
виробництво фундаментального знання.
У центрі досліджень уваги знаходяться новітні технології та технічні
інновації.

Брак

фундаментального

знання

нерідко

стає

непереборною

перешкодою для вирішення висунутих японським суспільством завдань.
Також можна виділити недоліки японської системи вищої освіти,
перевантаженого зубрінням, що не створює умов для розвитку індивідуальної
креативності [220]. Але унікальна здатність японців до кооперації, їх акуратність
і відповідальність дозволяють їм створювати високотехнологічні товари
широкого споживання, що по суті не мають конкурентів у світі.
Основна

особливість

національної

інноваційної

системи

Японії

зосереджена на виробництві високоякісних експортних продуктів в області
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високих технологій. Ґрунтуючись на придбанні іноземних патентів в той же час
з розвитком прикладної науки і техніки в середині минулого століття, Японія
швидко домоглася виняткового успіху в споживчій електроніці, а потім в
автомобільній промисловості, причому американським компаніям в цих галузях
прийшлося потіснитися на національних ринках.
Альтернативна модель є характерною для країн, що відстають у науковотехнічному розвитку. Це: Йорданія, Таїланд, Португалія, Туреччина і Чилі
[215;217;221;224;225;347].

Дана

модель

характеризується

практичною

відсутністю блоку високотехнологічного компонента, що представлений
фундаментальною та прикладною наукою. Основна увага зосереджується на
розвитку галузей легкої промисловості, поширенню креативних індустрій та на
рекреації, а також підготовці кадрів для транснаціональних корпорацій.
В

основному

альтернативна

модель

інноваційного

розвитку

використовується в сільському господарстві країни, вони не мають значного
потенціалу в фундаментальних і прикладних науках і не мають достатньо
сировини, технологій обробки або впровадження, які могли б створити основу
національної конкурентоспроможності.
В результаті не тільки базова і прикладна наукова одиниця, а й
високотехнологічний компонент не розвиваються та навіть відсутні в
інноваційних системах цих країн. Як правило ці країни не досягають значних
результатів у створенні та поширенні нових технологій та інновацій, а
інноваційна політика цих країн направлена на розвиток оркемих легких галузей
промисловості, творчих і рекреаційних галузей, а також на формування та
забезпечення

кадрового потенціалу. Основу розвитку цих країн складає

підготовка фахівців для економіки, фінансів, управління, соціології та
психології. А саме ці країни займаються підготовкою фахівців для управління
транснаціональними корпораціями, роботі в міжнародних банках та інших.
Моделі

альтернативного

інноваційного

розвитку

притаманні

національним інноваційним системам Таїланда, Чилі, Туреччини, Йорданії,
Португалії.
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Таїландз -

країна з переважно сільськогосподарським населенням і

відносно низьким рівнем урбанізації. Таїланд протягом десяти років - з середини
1980-х по середину 1990-х років-був світовим лідером за темпами економічного
зростання, причому, на відміну від Сінгапуру, Тайваню, Південної Кореї,
Малайзії та Гонконгу, ця країна досягла успіху, орієнтуючись на власний шлях
інноваційного розвитку [222].
Таїланд є одним з найбільших експортерів сільськогосподарської
продукції в світі і активно розвиває інноваційні підходи до управління в цій
галузі. Крім того, в якості важливого центру індустрії туризму, країна має
унікальні можливості в галузі туризму. Уряд країни підтримує обидві галузі
економічної діяльності, генеруючи значні доходи і забезпечуючи прискорене
економічне зростання.
Ще одна перевага Таїланду - стародавня оригінальна культура, що
представляє

собою

складне

поєднання

буддистської,

індуїстської

та

конфуціанської культур [211]. Ця особливість тайської культури в цей час
інтенсивно використовується в інноваційній діяльності. Тайська мода активно
просувається в Європу.
Незважаючи на чітко виражений акцент на high-hume, в Таїланді
додаються і зусилля, спрямовані на розвиток high-tech, це виробництво
комп’ютерів і комплектуючих до них, а також збірка автомобілів. В 2003 р.в
Таїланді було засновано Національне інноваційне агентство. Його головним
завданням було підвищення конкурентоспроможності національної економіки,
що стало можливим за рахунок розробки та впровадження стратегії
інноваційного розвитку. На наш погляд, підхід Таїланду до інноваційного
розвитку має велике майбутнє і в міру поглиблення енергетичної кризи його
вплив, безперечно, буде рости.
Інноваційна система Чилі за структурою економіки відрізняється від
структури економік розвинених країн [212]. Більшу частину ВВП країни
забезпечує сільське господарство, причому його частка продовжує зростати.
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Фундаментальна наука в Чилі розвивається в основному в дослідницьких
університетах.

Зі сторони чилійського уряду найбільшою підтримкою

користуються провідні дослідницькі університети. Це національний університет
Чилі, Університет Сантьяго де Чилі, технічний університет Федеріко Санта
Марія (Вальпараїсо) та католицькі університети у Вальпараїсо та Консепсьйоні.
Половина наукових програм реалізується у науково-дослідних центрах цих
університетів. Успішно проводять наукові дослідження Чилійська комісія з
атомної енергії, Центр гірничорудних і металургійних досліджень. Ряд науководослідних інститутів займаються дослідженнями з геології, рибництва, лісового
господарства, тваринництва та вивчення Антарктики. У 2006 роців країні було
засновано та сформовано Національну раду з інновацій.
Починаючи з 90-х років минулого століття в Чилі використовєються
альтернативна модель інноваційного розвитку, що орієнтується на запозичення
нових технологій і їх поширення. Останнім часом в університетах Чилі
створюють при собі спеціальні структури, завданням яких є комерціалізація
інновацій, пошук джерел фінансування і покупців тощо.
Велика частина наукових досліджень в Чилі фінансується державою.
Приватний сектор економіки мало бере участь в інноваційному процесі.
Очевидно, що в Чилі пріоритетом інноваційної політики стають такі галузі
та

сектори

економіки,

як

сільське

господарство,

туризм,

high-hume,

телекомунікації та технології зв’язку.
Туреччину не відноситься до числа країн з розвиненою інноваційною
економікою. Проте зусилля зі створення та функціонування національної
інноваційної системи, що вживаються урядом країни, становлять чималий
інтерес як з точки зору використовуваних при вирішенні цього завдання
підходів, так і в плані пріоритетів економічного розвитку [214].
В даний час Туреччина активно працює над створенням, формуванням та
впровадженням національної інноваційної системи. У 1963 році було засновано
TUBITAK - Раду з науки і технологій з метою створення центральної організації,
що б відповідала за наукові дослідження і технологічний розвиток з
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дотримуванням національних інтересів. В TUBITAK діють кілька грантових
комітетів, які розподіляють грантове фінансування та виконують функції
інноваційної експертизи. TUBITAK має розгалужену інфраструктуру.
Проте в країні венчурні фонди поки не отримали широкого розвитку, а
бізнес не вкладає кошти в інновації, вважаючи такі вкладення занадто
ризикованими.
В Туреччині сформовано 12 технопарків і зон технологічного розвитку. Їх
діяльність

полягає у сприянні кооперації та колаборації між наукою

(університетами) і (практикою) бізнесом, там створюються особливі умови для
розвитку науки та інновацій, сприятливи умови праці, забезпечується відповідна
законодавча і фінансова підтримка науковців, дослідників і бізнесу [214].
Таким чином, в Туреччині створені основні компоненти національної
системи R&D, головним завданням країни є її перетворення в повноцінну
інноваційну систему.
Щодо інноваційної системи Йорданії, то країна має досить низькі
показники в сферах науки і R&D. У стратегічному плані науково-технологічного
розвитку Йорданії на 2016-2026 рр. [223] в якості пріоритетних напрямків
виділені інформатика, розвиток людських ресурсів, трансфер технологій, а також
R&D в області новітніх матеріалів, нано- і біотехнологій, технологій інтернеткомунікацій, технологій всферах енергетики, використання водних ресурсів і
захисту навколишнього середовища. Великого значення в економіці сучасної
Йорданії поступово набувають розвитокрекреацій туристичної галузі.
Ситуація в інноваційній сфері Португалії структурно схожа з описаною
вище [224]. В Португалії використовують альтернативну модель інноваційного
розвитку, там гостро стоїть проблема взаємодії між дослідницькими центрами і
виробничими компаніями і залучення бізнесу до інновацій. Найбільш успішними
в інноваційному плані галузями в Португалії є Інтернет і комунікаційні
технології, виробництво електричного обладнання, приладів і деяких видів
транспорту, видобуток руди та інших мінеральних ресурсів, деревообробна
промисловість і обробка металів.
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Разом з тим в останні роки велика увага приділяється текстильній
промисловості,

фармакології,

виробництву

будівельних

матеріалів,

інформаційним технологіям, розробці альтернативних джерел енергії, сфері
послуг, а також галузям high-һіме (мода, національна кухня і напої тощо).
Спеціальний акцент робиться на сфері туризму.
Хоча

успіхи

національних

інноваційних

систем,

заснованих

на

альтернативній моделі інноваційного розвитку, поки не є вражаючими, дана
модель представляється досить перспективною.
Альтернативна модель, що вибудовується відповідно до специфіки
національної культури, національної психології і традіцій, дозволяє цим країнам
долучитися до інноваційного розвитку, перетворюючи національні особливості
в конкурентні переваги [222].
Зарубіжний досвід розвитку НІС різних країн показує, що більшість країн
обирають модель інноваційного розвитку, яка відповідає сучасному стану
економічного розвитку, наукового та освітнього потенціалу, наявності
природних та ін. ресурсів та ділових контактів. Наразі визначено основні
елементи української НІС, але проблема полягає в забезпеченні основи
системних взаємовідносин між ними, які можуть бути встановлені лише за умови
сталого економічного розвитку [347].
Модель «Потрійна спіраль» («Triple Helix») була розроблена в 1990-х
роках Генрі Іцковіцем, професором Університету Ньюкастла (Велика Британія),
англійським дослідником, який висунув її на початку ХХІ століття [123], далі
розвинена

амстердамським

професором

Л. Лейдесдорфом,

професором

Амстердамського університету (Королівство Нідерланди) [125].
Запропонована

в

2000

інституціоналізації сталого

році

модель

інноваційного

[123]

описує

механізми

розвитку високотехнологічних

господарських систем. В основі моделі - нові технології співпраці у сфері
інновацій

між

комерціалізацію.

бізнесом,

наукою

(ЗВО)

і державою

з

акцентом

на
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Дана модель передбачає постійну взаємодію між науковими колами,
промисловістю та урядами з метою сприяння економічному та соціальному
розвитку. Модель робить акцент на стимулюванні інновацій для розвитку. У ній
описується роль університету в об’єднанні зусиль з промисловістю і Урядом.
Інновації виникають у кожній з трьох сфер - університетській, промисловій та
державній.
В даний час ця модель в основному є характерною для Сполучених Штатів.
В цілому близько 150 університетів є основою національної інноваційної
системи США. Більшість з цих університетів є лідирами у світовому рейтингу
[226].
Основна маса досліджень в сфері фундаментальної (класичної) науки
зосереджена саме в університетах США. Також там приділяється значна увага
прикладним науковим пошукам та дослідженням. Університети США є доволі
багатими громадськими інститутами. Ці установи мають значний матеріальний
фонд - володіють величезними земельними участками, значними фінансовими
фондами, багатими випускниками, які допомагають університету.
Класичним прикладом є Силіконова (Кремнієва) долина. Уряд США надав
землю, гнучке фінансування, розтягнуті податкові канікули та відповідні керівні
принципи для ІТ-кластера в Каліфорнії, США [348]. Уряд, промисловість і
наукові кола отримують весь прибуток, оскільки податки збираються з продажів
товарів,

генеруються

доходи

і

знання

розвиваються

у

відповідному

дослідницькому середовищі.
Так

багато

вчених-дослідників,

зареєстрованих

для

отримання

докторського ступеня в університетах, не обмежені в своїх роботах, якщо тільки
Уряд і промисловість проявляють до них інтерес. Уряд і промисловість можуть
почати дослідження на ранніх стадіях, які будуть корисні для бізнесу і
суспільства.
Прогресивні організації все частіше впроваджують його в області, що
представляють для них інтерес. Вони тісно співпрацюють з прогресом
докторантури шляхом фінансування або співфінансування. Компанії цікавляться
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складними науковими проблемами або новими областями техніки. Їх вчені або
інженери спільно наставляють дослідників разом зі своїми викладачами-гідами.
Якщо з’являється певне цікаве, то компанії вливають більше коштів або
безпосередньо від компанії, або через спільну пропозицію через державну
установу.
Важливу роль у становленні «потрійної спіралі» в США зіграли поправки
до закону про патенти і торгові знаки, відомі як акт Бея-Доула [227] (Bayh-Dole
Act, 1980 р.) До цього комерціалізацією технологій на ранніх стадіях займалися
різні державні агентства, які не були відповідним чином мотивовані до
отримання результатів від процесів комерціалізації, чим і пояснювався факт
низької частки успішних проектів.
Акт Бея-Доула наділив університети, суб’єкти малого бізнесу і
некомерційні

організації

правами

і

обов’язками

у

сфері

управління

(патентування і комерціалізації) винаходами, створеними в ході досліджень, що
фінансуються з державного бюджету. Більшість університетів визнали за
доцільне проводити активну політику комерціалізації щодо всіх винаходів, що
фінансуються не тільки з державних джерел, а й за рахунок різних
університетських ресурсів.
Дана модель комерціалізації технологій дала потужний поштовх розвитку
системи трансферу технологій та інноваційної інфраструктури університетів.
Надходження державних коштів до університету, головним чином, здійснюється
за рахунок державного бюджету.
Одночасно уряд штату і муніципалітет надають організаційну підтримку,
наприклад, в придбанні і закріпленні за університетом нових земель, необхідних
для його розширення і будівництва нових корпусів. В результаті можна говорити
про реалізацію досить стійкої сформованої системі приватно-державного
партнерства, в якій з боку приватного сектора виступає університет, а з боку
держави - урядові органи різних рівнів і муніципальні органи влади.
Політика США з фінансування наукових досліджень носить строго
селективний характер. Як результат - велика частина загальних витрат на
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дослідження і відповідно велика частина доходу від комерціалізації результатів
досліджень припадає на невелике число університетів.
Держава як необхідний базисний елемент «потрійної спіралі» бере активну
участь і в розвитку університетів, і в створенні сприятливого середовища для
інноваційних

компаній.

Крім

точкової

підтримки

найбільш

великих

університетів і проведених ними наукових досліджень з боку державних органів
влади, в США існують також регіональні програми розвитку та фінансування
інноваційної інфраструктури освітніх установ.
Якщо в США потрійна спіраль формувалася на базі «подвійної спіралі»
«університет-бізнес», то в Європі традиційно ширша присутність держави
(«подвійна спіраль» «держава-бізнес»).
Але окремі елементи моделі «Потрійна спіраль» формуються в країнах
Західної Європи і в Японії. Однією з європейських держав, що володіє значним
потенціалом в області наукових досліджень і високотехнологічного бізнесу, є
Німеччина. Важливу роль в інноваційній системі даної країни відіграють заклади
вищої освіти (в тому числі класичні та технічні університети, а також професійні
вищі школи - університети прикладних наук) і наукові спільноти [347;348].
Сильна сторона ЗВО Німеччини полягає в тому, що навчання в них, як
правило, поєднується з науково-дослідною діяльністю. Дві третини всіх
наукових результатів отримують саме в університетах. Університети та науководослідні установи як правило фінансуються як за рахунок державного, так і за
рахунок коштів регіонального бюджетів, при цьому право вибору пріоритетів
НДДКР закріплено за регіонами.
Студенти університетів прикладних наук зобов’язані протягом навчання
пройти два семестри практики, що дозволяє наблизити освіту до потреб
промисловості. Активну участь у формуванні професійних кадрів бере і
промисловість, формуючи запити на затребувані напрямки підготовки фахівців.
В даний час відбувається теоретична концептуалізація ускладненої моделі
«потрійна спіраль» – моделі «четвертої спіралі», яка вперше з’явилася в роботі
[228]. Ця модель відрізняється від потрійної тим, що в неї в якості четвертого
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компонента включено громадянське суспільство, яке відіграє особливу роль в
сучасних постіндустріальних суспільствах.
Як зазначає науковець [228], думку якого неможна не підтримувати,
включення в модель цього компонента сприяє переходу від опису взаємодії
трьох секторів до моделювання «інтерактивних мережевих взаємодій на рівні
всього національного співтовариства», так як громадянське суспільство
знаходиться під впливом засобів масової інформації, творчих індустрій,
культури, цінностей, способу життя, мистецтва і «креативного класу».
В Україні НІС знаходиться в стадії формування, активну роль в якому
приймає держава. Зокрема, в умовах розбудови України як суверенної держави,
була сформована система інститутів розвитку; в рамках одного з них –
Українського незалежного Фонду інноваційного розвитку (УНФІР) – «створення
умов для реалізації інтелектуального потенціалу, цілеспрямованої політики у
забезпеченні використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для
задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб людей.
Активне сприяння розвитку міжрегіонального й міждисциплінарного
співтовариства фахівців, здатних впливати на формування й реалізацію
ефективного розвитку успішнго громадянського суспільства в Україні та її
областях та регіонах.
Як нами зазначалось в попередніх розділахформування, розвиток,
підтримка ідей і ініціатив, що мають соціальний ефект і пропонують нові підходи
в науці, бізнесі та житті громадян.
Кожна з моделей НІС достатньо повно відображена та характеризується за
такими ключовими ознаками: “повнота життєвого циклу створення інновацій;
пріоритети системи генерації знань; інституції, що забезпечують генерацію
знань; принципи фінансування інноваційних розробок та ін.” [40].
В науці достатньо уваги приділяється визначенню факторів, які впливають
на структурно-функціональну організацію ефективної взаємодії бізнесу, науки і
влади в інноваційній сфері, що відображуються в НІС. Так, Б.Лундвал “акцентує
увагу на таких чинниках, як освіта, дифузія знань, структурна гнучкість
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економіки, довготермінові відносини між фірмами (особливо між виробниками
та користувачами технологій) тощо”[61].
В дослідженнях Г. Тітаренка [229] показано розширення результатів
Б. Лундвала, що відображено в наступному:
− “підприємницьке конкурентне середовище, суб’єкти якого мають
стратегічне мислення (стимули до інновацій), вміння та бажання до навчання,
відбору та застосуванню отриманих знань;
− дослідницьке середовище, яка має високу кваліфікацію, дослідницьку
спрямованість, стимули до співпраці з підприємницьким середовищем;
− механізм

(з

необхідними

інституціональними

надбудовами

та

зворотними зв’язками) взаємодії цих двох партнерів у напрямі, з одного боку,
трансферу знань, їх розподіленню й трансформації в конкурентні технології для
підприємницького середовища, а з іншого боку – спрямованість суб’єктів
дослідницької діяльності на забезпечення виникаючих інноваційних потреб
розвитку виробництва;
− рахунок державного бюджету, розвиток кооперативних процесів та
чесної конкуренції;
− функціонування впроваджувальних структур, організацій-координаторів
та

організацій

«перехідних

мостів»,

що

забезпечують

дію

процесів

безпосередньої передачі знань, дифузії та трансферу технологій, міграції
трудових ресурсів”. [230]
О. Федірко [231], досліджуючи дане питання, наукові ідеї якого ми цілком
поділяємо, вказує, що “ефективна різнобічна інноваційна політика, стрімкий
розвиток системи технологічних посередників і механізм фінансування
інноваційного розвитку економіки, який ґрунтується на поєднанні потужного
приватного фінансування НДДКР з розгалуженою системою державного
стимулювання інноваційного процесу є універсальними факторами забезпечення
високого рівня інноваційної спроможності розвинутих країн”.
Проаналізувавши джерела, що є аналізом досліджень [6;7;8;17;41;79]
зарубіжного

і

вітчизняного

досвіду

функціонування

та

забезпечення
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інноваційного розвитку національних економік, виявлено комплекс факторів, за
комбінацією котрих встановлюється структурно-функціональна організація
ефективної взаємодії влади, науки і бізнесу в інноваційній сфері.
Це: суспільно-політичні, інституціональні, інтеграційні, економічні,
забезпечуючі,

структурні

чинники.

Вони

співвіднесені

з

основними

теоретичними моделями НІС, а саме: альтернативною (Al), азійською (А),
євроатлантичною (Є) та «потрійною спіраллю» (ПС), що дало змогу визначити
та побудувати для кожної з них модельні профілі відповідності (табл. 3.2).
Таблиця 3.2
Основні фактори впливу на формування структурно-функціональної
організації взаємодії влади, науки і бізнесу в інноваційній сфері
Чинники
Суспільнополітичні

Управління
Централізоване
інноваційними Децентралізоване
процесами
Суспільно-політична стабільність
Інтеграційні
Внутрішні інтеграційні процеси
Макрорегіональні інтеграційні процеси
Світові інтеграційні процеси
Інституціональні Розвиненість банківсько-фінансової сфери
Розвиненість ринкових інститутів
Розвиненість малого і середнього бізнесу
Забезпечуючі
Інноваційна
Фундаментальні
інфраструктура
дослідження
Прикладні дослідження
Науково-технічні розробки
Комерціалізація,
впровадження
Фінансове
Переважно державне
забезпечення
Переважно приватне
Змішане, грантове
Генерація
і Університети
поширення знань Великий бізнес
Наукові установи
Економічні
Відносний рівень Високий
ВВП на душу Середній
населення
Низький
Структурні
Організація
Різноспрямовані,
взаємозв’язків
розгалужені
Односпрямовані
(за
циклом
створення
інновацій)
Джерело: складено автором за даними [6,7,8,17,41,79]

Al
●
●
●

А
●

Є
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●

●
●
●
●

●
●

●
●
●

●

●
●

●
●

●

ПС
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

207

Необхідно

відмітити,

що

характер

і

особливості

структурно-

функціональної трансформації процесу взаємодії влади, науки і бізнесу з
визначенням та урахуванням наявного представленого комплексу чинників
визначатиметься за ступенем відповідності профілю країни отриманому
модельному профілю, що побудовано, і стратегічними цілями інноваційного
розвитку, що було визначено та прийнято.
Якщо перехід на іншу модель не проголошений, то зміна процесу взаємодії
влади, науки та бізнесу спрямована на становлення і розвиток.
Концепція

інноваційного

розвитку

національної

економіки,

яка

визначається обраною моделлю, підлаштовується під ті частини основних
напрямків її формування та реалізації, які визначені як «Дорожня карта»
реформування інноваційного сектору.
Цей напрямок спрямований до максимально можливого наближення
описового профілю країни до модельного профілю, що є вибраним. Це можливо
шляхом

усунення

негативних

морфологічних

особливостей

НІС,

що

відображають його внутрішні («генетичні») властивості.
Враховуються ті, що є стійкою формою, і визначають особливості
формування,

трансформації

та

зміни

функціонування

механізмів,

що

забезпечують інноваційний розвиток національної економіки.
При переході на іншу модель НІС повинен бути створений принципово
новий процес взаємодії влади, науки та бізнесу в інноваційній сфері, що вимагає
розробки концепції інноваційного розвитку національної економіки, заснованої
на наявності характерних морфологічних особливостей НІС і «дорожньої карти»
реформ.
Оскільки кількісні та якісні характеристики НІС в новій моделі чітко не
визначені на початковому етапі, це НІС набуває характеру траєкторії, тобто
визначає напрямки зміни, що сприяють координації описового профілю обраної
моделлі.
Виходячи з ряду факторів, що впливають на формування структурнофункціональної взаємодії влади, науки та юізнесу в інноваційній сфері, слід
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зазначити, що критеріями повноти інноваційного циклу і розвитку системи
відносин вищою формою системного розвитку НІС слід визнати модель
«потрійна спіраль». Тому перехід до нової моделі НІС за ланцюжком
«альтернативна

→азійська

→євроатлантична

→потрійна спіраль»

є

прогресивним, оскільки він передбачає більш високу стадію розвитку для кожної
групи факторів. Якщо перехід здійснюється у зворотному напрямі, його слід
визнати регресивним, але він може бути показаний для національної економіки,
яка знаходиться в стані стагнації і де не може функціонувати існуюча модель
НІС.
Таким чином, теоретичною та методологічною основою концепції синергії
з точки зору трансформації структурно-функціональної взаємодії органів влади,
науки та бізнесу, а також механізму забезпечення інноваційного розвитку
національної економіки та визначення різниці між поняттям «розвиток» і
«формування». З розвитком досліджуваного механізму ми розуміємо кількісні та
якісні перетворення, що поліпшують якісний рівень його існуючих системних
властивостей.
Формування принципово нового процесу взаємодії влади, науки і бізнесу
в інноваційній сфері передбачає створення нових системних якостей, не
властивих іншим формам його структурно-функціональної організації. Таким
чином, основа формування нових системних властивостей і організаційних форм
системи може виступати розвиток попередніх, в якій вони можуть рости і
накопичуватися, що призводить до досягнення порогового рівня концентрації, де
відбувається самоорганізаційна трансформація системного об'єкта - процесу
взаємодії влади, науки і бізнесу.
Самоорганізована

модель

структурно-функціональної

динаміки

системного об'єкта, за І. Пригожиним, заснована на понятті атрактора, в якому
ентропія різного походження менше ентропії навколишнього середовища і до
якого природно тяжіє процес структурно-функціонального утворення [232]. Така
модель концептуально визначає неможливість штучного утворення атракторів, а
тільки створює умови, що дозволяють їм самоорганізуватися.
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Таким чином, при прогресивному переході від однієї моделі до іншої
зусилля держави повинні бути спрямовані на сприяння появі таких атракторів в
розриві профілів моделей НІС, одночасно задаючи базову траєкторію такого
переходу.
Грунтуючись

на

основі

викладеного

і

побудованих

профілях

євроатлантичної моделі НІС та моделі «потрійна спіраль», можна визначити
основні шляхи, на яких доцільно формувати атрактори прогресивного переходу
для вітчизняної НІС:
- децентралізація управління інноваційними процесами в контексті
децентралізації всієї влади;
- перехід до фінансування змішаних і грантів на всіх етапах інновацій;
- підвищення ролі університетів та інших науково-дослідних інститутів і
різних науково-дослідних інститутів в системі генерації, трансформації та
поширення знань;
- формування мережевої структури відносин між елементами процесу
взаємодії влади, науки і бізнесу.
Додаткові умови для переходу до нової моделі структурно-функціональної
організації взаємодії влади, науки та бізнесу на основних трасах, на яких
доцільно формувати атрактори прогресивного переходу для вітчизняної НІС
країни, відбір яких може здійснюватися за критерієм відповідності моделі, за
допомогою якої здійснюється перехід до трьох груп:
- ознаки, які є характерними для нової моделі НІС;
- ознаки, які є характерними для існуючої моделі НІС, але на основі яких
можуть формуватися атрактори;
- ознаки, які є характерними для існуючої моделі НІС і які протидіють
переходу до нової моделі.
Розвиток морфологічних особливостей останньої групи підтримується на
мінімально можливому рівні. Морфологічні особливості другої групи служать
основою для формування нових організаційно-структурних форм взаємодії
влади, науки та бізнесу.
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Проаналізувавши існуючі моделі НІС і їх основні характеристики в області
системних категорій «структура-функція», можна виділити морфологічні
особливості НІС України на рівні структурних і системних відносин.
Структурні особливості включають: академічну форму організації науки;
наявність структурних елементів всього циклу створення інновацій; кількісний і
якісний дисбаланс у розвитку систем генерації, перетворення і поширення знань
і систем комерціалізації і реалізації інновацій; жорсткість організації і висока
формалізація

елементів

інноваційної

інфраструктури;

відсутність

високоорганізованих інтегрованих структур.
Морфологічні особливості системних відносин НІС України [230]
включають: «слабкість внутрішніх взаємозв’язків в системі комерціалізації і
реалізації інновацій; автономність галузевих і академічних інститутів в процесі
генерації, трансформації і поширення нових знань; відособленість закладів
вищої освіти як в системі генерації, трансформації і поширення нових знань, так
і в системі комерціалізації і реалізації інновацій; фрагментарність інтеграційних
в’язків вітчизняної НІС з інноваційними системами країн Європи і світу;
переважна

односпрямованість

взаємозв’язків

всередині

НІС

України

(управлінська вертикаль); невиражені самоорганізаційні зв’язки між елементами
НІС».
Отже, враховуючи певні фактори структурно-функціональної організації
взаємодії влади, науки і бізнесу в інноваційній сфері та морфологічні
особливості вітчизняної економіки, основні шляхи переходу України до
інноваційного розвитку показані на підході, заснованому на моделі «потрійна
спіраль» (рис. 3.1).
Відповідно до моделі «потрійна спіраль» для сприяння швидкому переходу
України до інноваційного розвитку національної економіки необхідно
базуватися на визначенні, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на
визначенні факторів структурно-функціональної організації взаємодії влади,
науки і бізнесу в інноваційній сфері.
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Самоорганізаційні
форми взаємодії
Диверсифікація
організаційних
структур

Комерціалізація
результатів генерації
знань

Змішане, грантове
фінансування науки
Євроатлантична
модель

Інноваційний
потенціал
університетів
Зміцнення взаємозв’язків «подвійної
спіралі» «наукабизнес»

Децентралізація
управління
Диверсифікація
фінансового
забезпечення

Міжнародна і
макрорегіональна наукова
й інноваційна інтеграція

Інтегровані наукововпроваджувальні
комплекси

Розвиток горизонтальної
кооперації, розгалуження
наукових взаємозв’язків на
рівні організацій, окремих
структурних підрозділів

Модель «потрійна
спіраль»

Провідна роль
університетів
Мережева організація
взаємозв’язків
Розвиток наукових
взаємозв’язків на
особистісному рівні

Рис. 3.1. Магістральні траєкторії переходу України до інноваційного
розвитку національної економіки за моделлю «потрійна спіраль»
Джерело: складено автором за даними [230]

Визначений комплекс таких факторів, структурований і систематизований
за напрямами впливу на профіль НІС, включає суспільно-політичні, інтеграційні,
інституціональні, забезпечуючі, економічні і структурні фактори.
Таким чином, сукупний вплив визначених факторів на формування НІС
України з урахуванням її морфологічних ознак дозволяють створити умови для
самоорганізаційного формування осередків «потрійної спіралі» (атракторів)
всередині діючої євроатлантичної моделі НІС України.
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3.2. Умови переходу України до інноваційного розвитку національної
економіки за моделлю «потрійна спіраль»
В умовах НІС реалізації концепції сталого розвитку в практичному аспекті,
яка зумовлює гармонійне функціонування економічної, екологічної та соціальної
складових суспільного прогресу, особливої уваги та розкриття потребує
завдання реалізації засад сталого розвитку у вітчизняному національному
господарстві.
За твердженням авторів [233;234;235] на сьогодні в Україні, яка стала
підписантом концепції сталого розвитку у 1996 році, вже реалізуються основні її
положення, але на сьогодні в порівнянні з розвиненими країнами Європейського
союзу ми не маємо механізму здатного забезпечити її реалізацію в повному
обсязі.
Перехід до інноваційної економіки, здатної бути основою для модернізації
вітчизняної економіки, є єдино стратегічно вірним напрямком трансформації
суспільства і економіки країни в цілому.
За сучасних умов організації економіко-господарської діяльності від рівня
підприємства

до

рівня

національної

економіки,

ключовим

напрямком

забезпечення її сталого ефективного розвитку в довгостроковій перспективі на
високому рівні конкурентоспроможності є інноваційна діяльність [18;236;237].
Вивчаючи досвід економічно розвинених країн, можна стверджувати, що
практично всі учасники конкурентних ринкових відносин реалізують в практику
господарювання інноваційну парадигму.
Для багатьох країн саме інновації є основою розвитку економічної,
промислової та освітньої політики, дослідження та реалізація взаємодії яких в
свою чергу об’єднуються в рамках певних програм, концептів й таке інше [237].
Для вітчизняної економічної системи, на нашу думку, такою моделлю взаємодії,
основою процесу взаємодії влади, науки і бізнесу може виступити модель
«потрійна спіраль», яка вже показала свою практичну значущість в країнах з
розвиненою економікою.
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Затверджена Урядом «Стратегія інноваційного розвитку України на 20102020 роки в умовах глобалізаційних викликів» [238] передбачала «впровадження
та реалізацію інноваційної моделі економічного і соціального розвитку України,
зростання ефективності застосування інтелектуального потенціалу країни,
людських

і

природних

ресурсів,

підвищення

конкурентоспроможності

національної економіки в глобалізованому світовому просторі, досягнення
стабільного сталого розвитку в довгостроковій перспективі і як підсумок
підвищення чесного рівня життя населення» [238].
Головною метою Стратегії є «визначення, обґрунтування і створення
механізмів реалізації нової державної інноваційно-інвестиційної політики
стосовно здійснення узгоджених змін в усіх ланках національної інноваційної
системи, спрямованих на кардинальне зростання її вплив на економічний і
соціальний розвиток країни шляхом створення відповідних привабливих
внутрішніх умов і підвищення стійкості вітчизняної економіки до викликів
зовнішнього середовища, що обумовлені глобалізацією і неолібералізацією
економічного життя» [239]. Отже, необхідним є дієвий механізм взаємодії
владних структур, науки і бізнесу.
Ефективний розвиток національної економіки в сучасних реаліях
можливий лише за наявності дієвого процесу взаємодії влади, науки і бізнесу й
саме такий механізм здатний забезпечити сталий інноваційний розвиток

в

довгостроковій пролонгованій перспективі [236;237].
Формування інституційного середовища з домінуванням горизонтальномережних зв’язків може створити сприятливі умови для виникнення кластерів
[36], які продукують інновації, а спільна діяльність університетів, бізнесу і влади
в перспективі забезпечити випереджальний розвиток окремих територій.
Отже, виходячи з наукового пошуку вітчизняних та зарубіжних вчених
[86;125], найбільш раціональною моделлю, що описує сучасний інноваційний
процес і характеризує безліч відносин між ключовими учасниками інноваційної
економіки, є модель «потрійна спіраль» («Triple Helix»).
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Діалектика суспільного розвитку підкреслює необхідність гармонізації
взаємодії виробників – бізнесу, розробки нової продукції, техніки та технології –
науки, та інституцій здатних створити умови, забезпечити національний
розвиток кожної національної системи – влади. Можна виокремити своєрідний
«трикутник» взаємодії, покладений в основу теорії «потрійної спіралі».
Згідно

з

результатами

досліджень

[240;241]

еволюція

моделей

партнерських взаємодій науково-освітнього комплексу, бізнесу і держави
розвивається шляхом послідовного ускладнення внутрішніх і зовнішніх
елементів соціально-економічних систем від простих, закритих систем з
жорсткою стійкістю, розвиток яких орієнтовано на монополістичний варіант
через ускладнення напіввідкритих систем, до відкритих, надпластичних
економічних систем.
Еволюцію моделі «потрійної спіралі»: від командно-адміністративного до
ринкового типу, а потім – до інноваційного типу розвитку економікогосподарських систем національного рівня за Г. Іцковицем [86], наведено на
схемі рисунку 3.2.
Влада

Влада
Бізнес

Влада
Наука

Бізнес

Командноадміністративна
модель: відсутність
партнерства
(статистична
модель)

Наука

Індустріальна ринкова
економіка:
подвійні спіралі
(зі зворотним
зв’язком)

Бізнес

Наука

Інноваційна модель:
потрійна спіраль
(мережева
інтерактивна
координація)

а
б
в
Рис. 3.2. Модель міжсекторних взаємодій в економічних системах
Джерело: складено автором за даними [86]
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Поширення Інтернет-технологій веде до формування нового укладу життя,
коли в основу організації економіки і суспільства покладено мережеві потоки,
мережеві структури і мережеві взаємодії. Сучасна економіка спонтанно
трансформується в складно організовану мережеву систему «безперервно
поточний простір потоків», що надає їй здатність безперервних оновлень.
Процес ускладнення будови систем і зародження нового способу
координації зв’язків можна умовно представити графічно (рис. 3.3) [86] з
виокремленням трьох історичних способів координації зв’язків, еволюція яких
визначається зростанням інформаційної ємності систем і швидкості змін у
зовнішньому середовищі.
Індустріальна парадигма
Ієрархічний порядок

Відхилення від
старого порядку

Постіндустріальна парадигма

Мережевий
Ієрархічний порядок
порядок

+
Система з вертикальною
субординацією і
керуючим центром
(занадто жорстка модель
координації)

Система традиційного ринку
З ціновими сигналами
(гнучка, але занадто
атомістична)

Кластерно-мережеві системи з
горизонтальними зв’язками і
механізмом колаборації
(гибридна модель – гнучка і
одночасно інтегрована)

Рис. 3.3. Зародження мережевого способу координації в’язків у світовій
економіці
Джерело: складено автором за даними [190]

Як відзначається у статті [230], у теоретичному сенсі спочатку склалися дві
комплементарні, але різні теоретичні лінії використання моделі – інституційний
і еволюційний підходи.
Перший підхід, що спирається на економічну соціологію (лінія Іцковіца),
досліджує характер партнерських взаємодій держави, науки і бізнесу на різних
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стадіях еволюції економічних систем і на різних рівнях зв’язків (регіональному,
національному, наднаціональному).
Другий підхід, заснований на поєднанні теорії соціальних систем і теорії
комунікацій (лінія Лейдесдорфа), досліджує динаміку і взаємний вплив тих
соціальних функцій, носіями яких ці сектори виступають (відповідно,
адміністративно-правове регулювання, виробництво економічних благ і
створення знань).
Графічне відображення обох версій моделі відрізняється, показуючи, що
спіральне зчеплення трьох гравців не веде до їх зрощення, а відбувається у
форматі їх попарної коеволюції як самостійних партнерів.
Інституційна версія моделі (рис. 3.4) [86] дозволяє відстежити історичну
еволюцію економічних систем у бік постіндустріальної економіки, точніше інституційні відмінності останньої від організації міжсекторних взаємодій у
неринковій (командній) системі та у розвиненій індустріальній економіці.
1

1
Держава

Адміністративно-правовий
контроль

2

2
Бізнес

3
Наука

Інституціональний підхід

Виробництво
економічних
благ

3

Створення
знань

Еволюційний підхід

Рис. 3.4. Порівняння двох підходів у трактуванні потрійної спіралі
Джерело: складено автором за даними [86]

Процес взаємодії влади, науки і бізнесу, розроблений на основі моделі
«потрійна спіраль» інноваційного розвитку національної економіки, включає три
основні елементи: діалектичний зв’язок, співпраця й взаємодія.
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З точки зору парадигми формування

«потрійної спіралі» щодо

забезпечення інноваційного розвитку національних економічних систем в
довгостроковій перспективі пропонується виділити наступні три етапи.
І-й етап: завдяки об’єктивним процесам розвитку поля «Влада», «Наука» і
«Бізнес» зазнають внутрішніх трансформацій, в результаті яких вони починають
зближуватись і переймати властиві один одному функції, поглиблювати
взаємовплив, взаємозумовленість та взаємозалежність.
ІІ-й етап: поля «Влада», «Наука» і «Бізнес» формують тристоронні попарні
взаємодії на постійній основі, створюючи при цьому різні інститути –
посередники (наукові та
запропоновані

наукою,

технопарки,
при

де компанії купують розробки,

фінансовій

підтримці

владних

структур)

трансформуючись з часом в гібридні мережеві структури.
ІІІ-й етап: інтенсивні мережеві взаємодії між трьома полями «Влада»,
«Наука» і «Бізнес» починають формуватися рекурсивно, повторюючи складові
елементи потрійної спіралі в ході кластеризації економіки.
Модель «потрійнаспіраль» передбачає, щонаукові установи стають
центрами, що продукують потужніновітні технології, залишаючи за собою
науково-дослідну природу. Різноманітні форми підприємництва – бізнесу, задля
забезпечення конкурентних переваг, з одного боку формують попит на інновації,
з іншого тим самим – фінансують їх.
Таким чином, концептуально модель інноваційного розвитку потрійної
спіралі включає в себе три основні елементи:
а) в економіці, заснованій на знаннях, роль університетів посилюється у
взаємодії з державою і бізнесом;
б) три гілки спіралі (влада, наука ібізнес) прагнуть до співпраці, при цьому
інноваційна складова проявляється саме у взаємодії (у всіх формах, в тому числі
і колаборації), а не з ініціативи держави;
в) на додаток до традиційно склавшихся функцій та завдань, кожна з трьох
гілок спіралі «частково бере на себе роль іншої». Наукові інститути (державні та
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приватні), здатні реалізувати нетрадиційні функції та завдання, вважаються дуже
важливим джерелом інновацій
На кожній стадії створення інноваційного продукту включаються у
взаємодію відповідні інститути. На початковому етапі генерації знань
взаємодіють пара «влада - університет». Потім, в ході введення нових
технологій, університет співпрацює з бізнесом, а на ринок інноваційний продукт
виводиться спільно владою та бізнесом. При цьому роль університету як джерела
генерації

нових

знань

в

моделі

потрійної

спіралі

незаперечна:

високотехнологічна економіка розглядає нові знання і технології в якості
ключового фактора конкурентоспроможності держави.
Завдання держави - удосконалювання законодавчої бази інноваційної
діяльності, формування умов для партнерства бізнесу з дослідницькими
університетами в області створення, а також впровадження нових розробок і
технологій. Держава повинна бути готова ділити з бізнесом ризики і витрати на
НДДКР, впровадження технологій.
Основний упор функціонування і розвитку університетів в частині
впровадження нововведень робиться на визначенні форм комерціалізації
результатів їх діяльності на різних стадіях інновацій та взаємодія з іншими
учасниками процесу. Комерціалізація знання передбачає його генерацію і
накопичення. Цим пояснюється провідна роль університетів в моделі потрійної
спіралі. Базову модель потрійної спіралі можна деталізувати наступним чином
(рис.3.5.).
Якщо раніше університети розглядалися виключно як джерело нової
робочої сили і знань, то тепер присутня підприємницька складова: значна
частина університетів має свої власні канали для впровадження нових технологій
і пропонують освітні програми по формуванню підприємницьких компетенцій.
Замість того, щоб як раніше, бути тільки генератором нових ідей для існуючих
компаній, сучасні університети повинні поєднувати свої дослідницькі та освітні
можливості для створення компаній нової формації, особливо в розвинених
областях науки і технології.
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Держава + наука + бізнес –
Синергетичне поєднання для
інноваційного розвитку

Стимулювання бізнесу
до інновацій

Бізнес – формування
попиту на інновації
Держава

Залучення до ЗВО провідних
вчених світу, фінансування
інноваційних розробок

Комерціалізація нових ідей –
формування пропозицій
інновацій

Наука (університети) –середовище
виникнення нових ідей, головний двигун
інноваційного озвитку

Рис. 3.5. Деталізована модель потрійної спіралі
Джерело: складено автором за даними [86]

На основі аналізу наукових публікацій [86;230;240;241;242] переваги
потрійної спіралі можуть бути сформульовані наступним чином:
- різке зниження невизначеності і витрат економічних агентів;
- з’єднання активів і компетенцій учасників спіралі забезпечуючи різні
види в різних комбінаціях, дозволяє створювати та поширювати нові товари,
блага, послуги та цінності, які є різноманітними;
- процес спільної еволюції цих трьох секторів утворює в рамках кластера
колективну модель створення інновацій на основі виробництва знань гібридними
інституційними формами.
Владні структури забезпечують та

відображають взаємодію певних

інститутів науки і бізнесу на кожному етапі створення інноваційного продукту
та виступають гарантами забезпечення розвитку в довгостроковій перспективі.
Отже, маємо змістовий базис, певне підґрунтя побудови процесу
ефективної взаємодії влади, науки і бізнесу задля забезпечення інноваційного
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розвитку національної економіки, алгоритм взаємодії суб’єктів та об’єктів якого
наведено на схемі рисунка 3.6 [40].
Блок 1

Не відповідає

Блок 5

відповідає
Суб`єктуправ
ліннятристоро
нньоївзаємоді
ї

Блок 2

Блок 3
Засоби та
методитристоронньо
ївзаємодії

Суб`єкти
тристоронньоївз
аємодії

Органи
контролю
Блок 4

Об’єктвпливу
(проблемніси
туації)

Рис. 3.6. Алгоритм суб’єктно-об’єктної взаємодії органів влади, науки і бізнесу
Джерело: складено автором за даними [40]

При такому підході, як видно зі схеми, в алгоритмі взаємодії влади, науки
і бізнесу в єдиному процесі забезпечення інноваційного розвитку національної
економіки виокремимо наступні блоки:
– блок 1 є суб’єктом (органом) управління взаємодією – безпосередньо
владна структура;
– блок 2 є сукупністю суб’єктів взаємодії, тобто органів влади (місцевого
самоврядування, територіальних громад), бізнес-структур і організацій, що
представляють інтереси населення даної території;
– блок 3 є банком накопичення інформації про можливі способи, засоби й
методи впливу суб’єктів на об’єкт управління, тобто проблемні ситуації, що
потребують вирішення;
– блок 4 включає в себе об’єкти впливу, тобто весь перелік найбільш
гострих соціальних проблемних ситуацій територіального утворення (території
безпосереднього впливі результатів взаємодії влади, науки і бізнесу);
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– блок 5 представлений органом контролю, тобто проводиться оцінка
функціонування процесу в цілому.
На наш погляд, такий підхід з використанням блокової структури
алгоритму конструктивної взаємодії влади, науки і бізнесу задля забезпечення
інноваційного суспільного розвитку в цілому й національної економічної
системи, зокрема, буде єдиною як на рівні країни, так для окремих регіонів та
територіальних громад (на рівні місцевого самоврядування).
Однак, структура кожного з блоків алгоритму для будь-якого з суб’єктів
взаємодії буде різною для кожного з трьох рівнів управлінської ієрархії.
Природно, що і алгоритми функціонування пропонованого процесу взаємодії на
рівні країни в цілому, регіону, регіональної громади будуть істотно відрізнятися
один від одного.
Модель «потрійної спіралі», як нами зазначалося раніше, представляє
собою мережевий тип побудови процесу дій, ужгоджених за формою та терміном
викоанння та формування на цій основі спільного рішення, яке підлягає
ухваленню. В основі таких рішень покладено принцип колабораціїабо так
званого «координації дій поза ієрархії». Основна та ключова перевага таких
рішень, яка вирізняється перевагою у всіх мережевих організаціях полягає в
прагненні отримати інтегральний ефект від оновленьякі тривають постійно.
Простір знань - це насамперед ресурси університетів або фірм [86]. При
цьому саме по собі знання є лише наявний потенціал, який неможливо розвинути
без інших необхідних складових.
Простір знань передбачає генерацію знань в університетах, науководослідних інститутах і дослідницьких підрозділах компаній.
Простір знань також не є достатнім, так як може тільки дати лише поштовх
спонтанного розвитку нової економіки.
Ключовим фактором виступає простір згоди (або консенсусу), яке
призводить до співпраці представників різних інституційних сфер з метою
запуску процесів аналізу конкурентних переваг і недоліків регіону та наступної
розробки ідеї та стратегії розвитку регіону.
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Простір згоди дозволяє об’єднувати людей з різних галузей знань, які
отримують можливість спільного обговорення напрямків розвитку сильних
сторін та вирішення наявних проблем регіону.
Простір інновацій - це новий організаційний формат, покликаний
коригувати недоліки у розвитку країни. Це може бути, наприклад, створення
організацій нового виду. Інноваційний простір необхідно для двох розглянутих
вище просторів. Тут мова йде про організацію нового проекту, але, оскільки вінє
результатом діяльності всіх трьох інституційних сфер, необхідно забезпечити
надходження ресурсів також від усіх джерел.
Всі три джерела відповідають за розробку подальших дій (Х). Коли
організовується венчурна фірма, вона отримує ресурси не тільки від уряду університети

також

повинні

вкладати

свої

середовища,

випускники

університетів можуть надавати допомогу бізнес-консультуванням.
Організація перетворюється у гібридну. Ключем успіху стає співпраця між
усіма учасниками моделі [86].
Таким чином, досягається інтегральний ефект спіралі - безперервність
інновацій. Примітно також те, що на відміну від індустріальної економіки, де
фактором відкриття нового була конкуренція, згідно теорії Ф. Хайєка(Х), в
інноваційній економіці таким фактором виступає кооперація на тлі загальної
гіперконкурентного середовища, яка визначається безперервністю оновлень. Не
випадково, типова особливість кластерів полягає в тому, що їх учасники
знаходяться одночасно у відносинах кооперації і конкуренції один з одним.
Сам Л. Лейдесдорф, як один з авторів ідеї спіралі, розглядає її інноваційну
функцію в контексті теорії комунікацій, яка є одним з розділів теорії інформації
[230].
На його думку, ефект народження інновацій виникає при мережевих
взаємодій трьох і більше акторів, кожен з яких має свій набір ресурсів і свій
вектор розвитку. В ході цих взаємодій відбувається селекція тієї чи іншої
конфігурації з’єднання ресурсів того чи іншого вектора руху, що знижує рівень
невизначеності.
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Така селекція генерує так звану конфігуративну інформацію, інакше
кажучи, нові знання, які виникають в ході перекомпонування ресурсів. А
безперервність

процесу

селекції

і

перекомпонування

стає

джерелом

синергетичного інноваційного ефекту, що забезпечує нарощування бази знань і
відповідно системи просування вперед.
Якщо говорити про кращі світові досягнення у вирішенні проблеми
інтеграційної взаємодії суб’єктів, то ідеологічна установка теорії «потрійної
спіралі» концептуально зіграла велику роль [183]. Відповідно до неї НІС
складається з трьох взаємопов’язаних елементів: держави, науки і бізнесу.
Йдеться про ефективну участь кожного суб’єкта, що працює на кінцевий
результат.
З урахуванням тимчасових горизонтів цей результат можна розділити на
три етапи: короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий (рис. 3.7).

Діалектична
взаємодія
влади, науки і
бізнесу

І етап

Підвищення ефективності комунікації між бізнесом і
владою, формування єдиногобачення розвиткубізнесу,
розвитоквзаємодіїміжпостачальниками, виробниками,
ЗВО, фінансовими й державнимиінститутами

ІІетап

Розвитокспеціалізації і аутсорсингу,
підвищенняефективностідіяльностісуб'єктівінтеграційн
оївзаємодії, розвитокінфраструктури

ІІІетап

Високийрівеньконкурентоспроможностівсіхучасниківін
новаційногопроцесу

Рис. 3.7. Етапи інтеграційної взаємодії влади, науки і бізнесу
Джерело: складено автором за даними [183]

До

короткострокових

результатів

можна

віднести

підвищення

ефективності переплетення комунікаційних зв’язків між бізнесом і владою,
формування єдиної місії і бачення розвитку бізнесу, розширення можливостей
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взаємодій серед постачальників, виробників, ЗВО, фінансових і державних
інститутів.
У перспективі на середньостроковий період відбувається підвищення
ефективності діяльності учасників інтеграційної взаємодії, а також розвиток
інфраструктури (виробничої, транспортної, інформаційної, освітньої тощо) за
рахунок розвитку спеціалізації і аутсорсингу, оптимізації внутрішнього
взаємодії.
До результатів довгострокового періоду, тобто на виході, можна віднести
високий рівень конкурентоспроможності всіх учасників інноваційного процесу.
Для ефективної участі кожного суб’єкта в інноваційному процесі, з метою
інтенсифікації інтеграційної політики, яка передбачає, з одного боку, реалізацію
заходів стимулюючих розвиток інтеграційної взаємодії, а з іншого, - підтримання
вже існуючих зв’язків суб’єктів і створення сприятливого середовища для їх
зміцнення.
Аналізуючи рух науки в бік бізнесу слід відзначити: дисбаланс між ринком
праці і підготовкою фахівців ЗВО; формування необхідних компетенцій ведеться
на основі освітніх стандартів, які розроблялися в відсутність професійних
стандартів; викладання у ЗВО спеціальних предметів практиками тільки
починається, так і ведеться воно поки безсистемно.
Створення при ЗВО малих інноваційних підприємств у багатьох випадках
формально. У свою чергу ЗВО рідко зустрічають рух їм назустріч з боку бізнесу
по відкриттю базових кафедр на підприємствах, прийняття на практику студентів
та ін.
Дослідники [244] справедливо відзначають, що в умовах зростання впливу,
заснованої на знаннях економіки, ефективна взаємодія між університетами,
корпораціями і державою виділено в якості однієї з передумов для успішного
розвитку

економічних

систем,

поряд

з

диверсифікацією

інноваційної

інфраструктури та формування умов для дифузії нововведень.
Інтерес до зазначеної проблематики посилився з появою теорії потрійної
спіралі.
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Систематизація

існуючих

теоретичних

підходів

до

управління

інноваційним розвитком показала правомірність використання теорії потрійної
спіралі для опису механізмів інституціоналізації господарських систем. Дана
тристороння співпраця дозволяє уникнути інституційних пасток (ситуації
збереження замкнутої і не ефективної з позицій стійкості інноваційного розвитку
інституційної траєкторії, оптимальної тільки для двох учасників [244].
У двох спіральних зв’язках «наука-бізнес», «наука-держава», «державабізнес» формуються так звані локальні оптимуми (інституційні пастки), що
обумовлює негативні ефекти інноваційного розвитку. Ініціативи третьої сторони
щодо двох спіральних моделей є основою подолання пасток, в результаті чого
можливе забезпечення глобального оптимуму в рамках трьохспірального
співробітництва.
Людський капітал є важливим компонентом економічних відносин, що
дозволяє забезпечити гармонійність інноваційного розвитку. Між управлінцями,
дослідниками та представниками виробничих підприємств, що залучаються на
різних етапах інноваційного процесу, часто виникає конфлікт інтересів через
специфіку діяльності кожного з економічних агентів. З іншого боку, успішність
багатьох

інноваційних

проектів

забезпечена

підприємницькими

діями

управлінців. Дослідженню відносин між індивідами присвячено особливий
розділ економічної теорії - наноекономіка [2; 5].
Теорія потрійної спіралі, яка використовується при моделюванні
інноваційного розвитку в рамах інституційної теорії, не враховує ролі людського
капіталу. Аналіз літератури, присвяченої варіантам «розширення» класичної
потрійної спіралі «держава-наука-бізнес» до чотирьох і п’яти авторів [230],
показує необхідність включення індивіда в інституційні моделі інноваційного
процесу.
Успішність

багатьох

інноваційних

проектів

забезпечена

підприємницькими діями управлінців, при цьому наноекономіка, як самостійний
напрям

економічної

діяльності,

не

дозволяє

співвіднести

специфіку

функціонування інститутів інноваційного процесу з діяльністю індивідів.
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Досвід розвинених країн, що здійснили плавний перехід до інноваційної
економіки, спираючись на технології п’ятого технологічного укладу, дозволяє
виділити специфічність інноваційних процесів, що протікають в українській
економічній системі [245;246;247;248].
Незважаючи на те, що підприємствами в Україні не до кінця вичерпані всі
можливості четвертого укладу (переважно в рамках хімічної технології, при
цьому п’ятий уклад є допоміжним), в якості пріоритетів інноваційного розвитку
країни виділені високі технології в рамках шостого технологічногоукладу, біо-,
нанотехнології та ін.
У той же час домінуюча роль держави в інноваційних процесах дозволяє
прискорити формування інституційного середовища, здатного компенсувати
провали ринку і вплив природних монополій, а також стимулювати активну
міжгалузеву дифузію інновацій [249].
Практично в Україні прикладаються значні зусилля з формування
інноваційної екосистеми (інноваційно-технологічні кластери, технологічні
платформи,

технопаркив

сфері

високих

технологій,

науково-дослідні

університети, система інноваційних ліфтів), що сприяє нормальному перебігу
інноваційного процесу.
«Потрійна спіраль» радикально відрізняється від моделі державноприватного партнерства індустріальної епохи не тільки за характером
взаємозв’язків трьох чільних суб’єктів, а й за їх функціональною роллю в
економічному процесі.
По-перше, в сучасній економіці ключовим визначальним напрямком
розвитку стає наука (замість колишнього лідерства держави): вона виступає як
головний генератор постійно оновлюваних знань.
По-друге, три ланки не просто активно співпрацюють, переплітаючи
зв’язки, а переймають властиві один одному функції, стаючи гібридними
мережевими організаціями, що і забезпечує інтегральний ефект безперервних
оновлень, як кожному суб’єкту, так і економіці в цілому [244;245]. По-третє,
модель «потрійної спіралі» не просто спрямовує в потрібне русло співпрацю
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трьох основних інституційних агентів, але являє собою модель організації
простору знань, згоди та інновацій.
Теорія «потрійної спіралі» описує структурні характеристики НІС, беручи
за основу принцип перетину відносин трьох множин, а саме: влади, науки і
бізнесу [86].
Ефективність переходу економіки до інноваційного типу зростання багато
в чому залежить від моделі організації НІС. У сучасній літературі поняття
«інноваційна система» використовується для позначення способу, за допомогою
якого різні суб’єкти економіки взаємодіють один з одним для створення нових
знань і їх трансформації в конкурентоспроможну продукцію. Технологічний
ривок скандинавських країн показав, що головною умовою тут є плідна
кооперація між бізнесом, наукою і державою, причому на всіх трьох рівнях локальному, національному та міжнародному. Якість цих взаємодій і
розкривається в понятті «інноваційна система».
Формування

сучасної

НІС

пов’язане

з

послідовним

усуненням

адміністративних бар’єрів для розвитку горизонтальних інформаційних зв’язків
між економічними агентами поверх традиційних регулюючих заходів держави і
традиційних бізнес-стратегій.
«Потрійна спіраль» в Україні поки знаходиться в початковій стадії свого
формування. В даний час переважають виключно парні, подвійні формати
зв’язків, причому такі, де в якості незмінного учасника присутня держава, яка
намагається налагоджувати зв’язки між наукою і бізнесом і стимулювати
розвиток малих інноваційних фірм, проте в основі проведеної ним політики
спостерігається відсутність продуманої і пов’язаної стратегії розвитку. У той же
час присутність держави в науково-технологічному комплексі країни занадто
велика, вона швидше диктує, ніж регулює. Так, бізнес і наука будують свої
відносини не безпосередньо, а опосередковано, через відомства і чиновників. У
свою чергу, відомства, що формулюють державні рішення у сфері розвитку
інновацій, не несуть відповідальності перед тими, на кого вони поширюються
[252]. У цьому відбивається специфіка української моделі «потрійний спіралі»,
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що формується: держава панує над наукою і бізнесом, і тому його політику не
можна вважати партнерською. Дане втручання держави згубно позначається на
розвитку мережевих взаємодій, появі нових ініціатив «знизу» і їх природному
поширенні.

Саме

різноманітність

тому

горизонтальні

взаємодій

між

наукою

зв’язки,

інститути,

і бізнесом

гнучкість

залишаються

і

поки

нерозвиненими. Такі взаємодії неможливо розглядати як «зчеплення спіральних
структур»: у значній кількості випадків вони практично не є рівноправними, і
більшою мірою нагадують вертикальну субординацію з домінуючою позицією
держави і відсутністю зворотних зв’язків. У підсумку інноваційний процес
потрапляє в стійкі інституційні пастки, що блокує його розвиток і перешкоджає
диверсифікації економіки.
Крім того, інноваційний розвиток України в рамках моделі «потрійна
спіраль» має й іншу свою специфіку. Перша особливість пов’язана з досить
слабкою фінансовою самостійністю регіонів і муніципалітетів і, як наслідок, з
обмеженими можливостями здійснення інноваційної політики [8]. Інша
особливість, полягає в тому, що функції наукових досліджень і підготовки кадрів
розділені між інститутами Академії наук і ЗВО [226].
Отже, створення розгалуженої мережі інфраструктури, що сприятиме та
забезпечуватиме

розвиток

дієвих

взаємозв’язків

влади,

науки

і

бізнесупредставляє складне і архіважливе завдання, тому, що при її визначенні
та формуваннінавколо закладів вищої освіти буде помітною недостатність
наукового потенціалу, а у випадкуїї створення при наукових установах –
недостатність молодих кадрів.
Однак, на наш погляд, в Україні спостерігається і ряд позитивних
перетворень, спрямованих на підтримку розвитку інноваційної інфраструктури,
покликаної зв’язати університети і бізнес як дві ключові ланки «потрійний
спіралі». При цьому слід пам’ятати, що об’єкти інноваційної інфраструктури
можуть вирішувати лише частину проблем, і успішний розвиток інноваційної
діяльності не може бути поставлено виключно в залежність від наявності або
кількості відповідних об’єктів інфраструктури. У даній ситуації завдання
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держави як елемента «потрійної спіралі» повинна полягати в стимулюванні
попиту на інновації з боку бізнесу [86].
В цілому ж для реалізації цілей інноваційного розвитку України і
впровадження повноцінної моделі «потрійна спіраль» може сприяти наступні
рекомендації.
1. Уряд має взяти на себе лідируючу роль у визначенні напрямів, цілей і
завдань інноваційної політики, а головне - пріоритетних інструментів її
реалізації. Зокрема, слід делегувати регіонам більш значущі функції увизначенні
свого інноваційного економічного розвитку.
2. Регіональні органи влади повинні забезпечити якісний процес
регіонального інноваційного планування та розвитку та прийняти зобов’язання
щодо стимулювання взаємодії між державою, бізнесом та університетами. Вони
повинні розробляти відповідні стратегії на основі регіональних ключових
компетенцій та конкурентних переваг.
3. Регіональній владі слід підтримувати ключові інститути, які є
провідниками інноваційної політики, а також стимулювати співпрацю між
бізнесом

і

університетами,

зокрема,

через

такі

види

інноваційної

інфраструктури, як інститути трансферу технологій (офіси трансферу технологій
в університетах, компаніях, державних дослідницьких лабораторіях; промислові
відділи взаємодії), інститути підтримки бізнесу (наукові парки, бізнесінкубатори,

технологічні

інкубатори),

інститути

фінансування

нових

наукомістких виробництв (приватний і державний венчурний капітал, мережі
бізнес-ангелів, фонди «посівного» капіталу).
4. Регіональні органи влади повинні підтримувати спільні проекти
розвитку регіонального інноваційного середовища, щоб остання могла стати
основою для формування венчурного бізнесу.
5. Інноваційно орієнтовані регіони повинні прагнути до співпраці на
міжнародних ринках і вибудовувати спеціалізовані інноваційні ніші на основі
глобальних інноваційних мереж.
Доцільно на основі вивчення та критичного осмислення роботи моделі
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«потрійної спіралі» у різних країнах світу виявити можливість застосування її
концептуальних засад у процесі інноваційного розвитку регіону як складової
національної економіки.
На основі моделі «потрійної спіралі» успішно вивчається взаємодія і
спільний розвиток держави (головним чином, місцевих і регіональних органів
влади), бізнесу та університетів як основи появи унікальних, успішних
інноваційних систем в регіонах. Модель «потрійної спіралі» - це не модель
національної політики в галузі інновацій в цілому, як зазначають деякі автори
[226]. На нашу думку, це модель, перш за все, регіонального економічного
розвитку, що і дозволяє використовувати її концептуальні положення для
виявлення можливостей модернізації на інноваційній основі базових галузей
регіону. Модель «потрійної спіралі» є ефективним інструментом побудови
регіональної економіки, заснованої на знаннях. Як критерії її успішного
застосування можна вважати збільшення кількості нових приватних компаній,
що використовують науку для виведення виробленої ними продукції на
внутрішній і світовий ринки. Крім того, критерієм успіху реалізації даної моделі
може бути також збільшення ступеня, з якою існуючі регіональні підприємства
переймають і використовують нові технології. Представляється справедливою
думка про неправомірність розгляду побудови інститутів, що забезпечують
взаємодію держави, бізнесу та університетів в якості критерію успіху. Логічно,
що такий критерій може призвести лише до бюрократизації та перерозподілу
ресурсів на адміністративні цілі [228].
В рамках моделі «потрійної спіралі» обґрунтовано, що хоча всі три
основоположні інституційні сфери (держава, наука (університети), бізнес) мають
свої традиційні місії, але в суспільстві, заснованому на знаннях, вони починають
відігравати нову роль, виконуючи функції інших інституційних сфер. При цьому
шляхи

еволюції

організаційних

інституційних

форм

для

досягнення

збалансованої взаємодії інституційних сфер значно різняться в різних країнах.
Така відмінність багато в чому визначається сформованою моделлю
розвитку суспільства. Так, якщо визначаючою моделлю суспільства є
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адміністративно-командна модель, де держава домінує і визначає діяльність
інших інститутів, то ініціативи в такому суспільстві організовані за принципом
руху зверху вниз. Така модель сприяє досягненню суттєвих результатів,
насамперед, за рахунок мобілізації ресурсів, але значно знижує ініціативи в
інших інституційних сферах.
Таким чином, в основі моделі «потрійний спіралі» лежить принцип
перетину відносин трьох множин – влади (в особі держави), науки (в особі
закладів вищої освіти) і бізнесу. Кожен з вказаних інституціональних одиниць
продукує власну систему виробництва та поширення знань. У даних формах
зберігається високий ступінь автономності кожної з інституційних сфер при
одночасній сильній взаємозалежності. Розвиток цих сфер характеризується тим,
що університети еволюціонують у бік підприємницьких університетів, бізнес
трансформується

в

фірми,

робота

яких

визначається

не

тільки

взаємовідносинами з іншими фірмами, а й з науковим співтовариством, а також
з державою. Держава еволюціонує в бік інноваційної держави, перетворюючи
традиційні функції

в

функції,

що

сприяють

інноваціям,

розвиваючи

експертнеспівтовариство і довіряючи йому прийняття рішень [86].
Слід зазначити, що в моделі «потрійної спіралі» держава, з одного боку,
менше контролює інші інституційні сфери для збільшення кількості вихідних
від них ініціатив, з іншого - починає відігравати більш активну роль у
просуванні інновацій, ніж це відбувається в ринковій моделі.
Ситуацію в Україні правомірно розглядати, на відміну від країн з
розвиненою економікою, з позиції взаємодії держави, науки і бізнесу, (а не
університетів) як інституційних сфер моделі потрійної спіралі.
Хоча в даний час відбулися значні зміни в підвищенні статусу вітчизняних
університетів, вони поки не можуть представляти науку в українському варіанті
моделі «потрійна спіраль». Університети в даній моделі трактуються дуже
широко. У цьому статусі можуть працювати будь-які організації, що генерують
і поширюють нові знання. В Україні в інституційну сферу, яка позначена як
«Університет», входить не тільки система вітчизняної освіти, а й інститути
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академії наук, а також галузева наука.
Проте

останніми

роками

активізувалася

діяльність

регіональних

університетів, які спільно з бізнесом та органами місцевої влади стають
ініціаторами розвитку коопераційних зв’язків.
Обов’язковою умовою успішної реалізації моделі «потрійної спіралі» на
регіональному рівні є перерозподіл повноважень, забезпечених необхідними
фінансовими ресурсами, від центру в регіони. Послідовний розвиток і взаємодія
основних інституційних сфер (держава-наука-бізнес), формування спільних
просторів знань, злагоди та інновацій можуть з’явитися надійною основою
модернізації традиційних галузей і створення регіональної економіки, заснованої
на знаннях.
При переході до іншої моделі НІС має бути сформований принципово новий
підхід до взаємодії влади, науки і бізнесу в інноваційній сфері. Це потребує
створення траєкторної концепції інноваційного розвитку національної економіки,
заснованої на наявності морфологічних ознак НІС, які є характерними для нової
моделі,

«дорожньої

карти»

реформ,

що

спрямовані

на

приведення

характеристичного профілю НІС країни до профілю нової моделі [230].

3.3. Концепція формування процесу взаємодії влади, науки і бізнесу
при переході України до інноваційного розвитку національної економіки
за моделлю «потрійна спіраль»
В

даний

час

у

глобальній

інноваційній

системі

відбуваються

трансформаційні перетворення. Зміни стосуються усіх сфер та галузей:
відбувається

зростання

інтенсивності

інноваційних

процесів,

терміни

виникнення та створення інновацій стають в рази коротшими, долучаються нові
учасники інноваційної діяльності (розробники і споживачі), змінюється
відносини, а тому відповідно змінюються і їх функції.
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Транснаціональні корпорації виступають в якості важливого суб’єкта
інновацій. За своєю розгалуженістю вони покривають мережею інноваційного
бізнесу цілі країни і регіони. Для України актуальним є розуміння того, як треба
будувати нову і сучасну модель інноваційної системи.
Проведені дослідження з проблем вітчизняної інноваційної системи
доводять, що наразі відбувалося виключно збір та накопичування інформації,
також проводилося вивчення та моніторинг сучасного стану в сфері інноваційної
системи, аналізувалися можливості використання досвіду розвинених країн для
формування ринкової інноваційної системи. Але поступово в деяких роботах
намічаються прориви щодо теоретичних пояснень шляхів інноваційного
розвитку України, які досить переконливо пояснюють специфіку інноваційної
діяльності з точки зору сучасної теорії.
У розвинених країнах успішно розвивається нова модель інноваційної
системи, відбувається формування нових підходів, які відмінні від попередніх,
відбуваються процеси виникнення і поширення інновацій, що за своїм змістом
та формою відповідають сучасним вимогам інноваційного розвитку.
Частина дослідників [1;6;8;17;18] провівши узагальнення змін, що
відбуваються окремих країнах та в світі загалом намагаються знайти відповідне
пояснення. Досліджуючи сучасні наукові роботи та дослідження з теорії
інновацій знайшли підтвердження та відображення концепція «потрійної
спіралі».
Ключовою ідеєю теорії «потрійної спіралі» є те, що в системі
інноваційного розвитку вагоме та ключое місце займають інституційні
утворення різного характеру, відповідальні за створення та поширення нового
знання. Сучасна наука включає все більше різноманітних напрямків, які
супроводжуються як фундаментальними, так і прикладими

науковими

пошуками в основному міждисциплінарного характеру. Причиною такого
спрямування наукових досліджень є зміна логіки розвитку науки. У цих сферах
наукових досліджень спостерігається утворення та функціонування «кластерів».
Такі кластери, є основою для формування потенціалу інноваційного розвитку
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майбутнього, а зв’язки «кластеру» між науковцями, інженерами, технологами і
кінцевими споживачами стають іншими – якіснішими.
Все більшою мірою виробництво доданої вартості концентрується в ланках
глобального «ланцюжка», спонукаючи економіку розвиватися в тому ж
напрямку. Зовнішні умови по відношенню до науки та інновацій еволюціонують.
Головним напрямом змін в цьому є перехід до постіндустріальної економіки на
підставі глобалізації і появи нових форм організації економічної та наукової
діяльності.
В різних країнах інституції по-різному включені в процес вироблення
нового знання. В одних країнах це можуть бути заклади вищої освіти –
(університети, акадмії, коледжі), а в інших – це може бути система академічних
організацій тощо.
Важливим є те, що влада в статусі держави не може відігравати домінуючої
ролі в інноваційному розвитку. Причиною цьому є нездатність влади (держави)
створювати знання і зміни в структурі економіки і суспільства, відповідно. Однак
функцією держави є відповідальність за організацію виробництва тих
інноваційних продуктів, які визнані суспільним благом.
Виникнення «потрійної спіралі» - взаємодії влади, науки і бізнесу,
пов’язано зі змінами в науці, економіці і політиці, цей взаємозвязок є
обгрунтований наступми парамерами (табл. 3.3)[252;253].
Еволюція інноваційної системи відбувається в умовах дії різновекторних
напрямів розвітку, що знаходить своє відображення у відносинах з найбільшими
учасниками інноваційної діяльності - компаніями та науковими установами.
Основою є наукові дослідження і їх прикладне використання.
Саме тому «подвійна спіраль» неспроможна ефективно функціонувати.
Потрібна участь третього учасника - держави. Оскільки функції кожного
учасника «спіралі» змінювалися, то і форми взаємодії між цими трьома
учасниками (владою, наукою і бізнесом) теж зазнавали відповідних змін.
Причиною цьому стало те, що самостійна і відокремлена діяльність кожного
учасника не давала бажаного ефективного результату.
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Таблиця 3.3
Причини виникнення «потрійної спіралі»
Причини
зміни відносин у взаєминах
учасників, що задіяні в
процесі створення
інновацій

Характеристика
відбулася
зміна
ролі
провідної, ключової установи. В
1.
інноваційній сфері рівень невизначеності завжди був
високим, коли основна увага була спрямована на такі
елементи «виробничого циклу» знань, як: витрати,
пов’язані із отриманням наукових результати,
зв’язків із зовнішнім середовищем, умови
зовнішнього впливу тощо. У взаєминах учасників
задіяних в процесі створення інновацій відбувається
взаємодія між усіма учасниками інноваційного
процесу шляхом тестування, спроб та помилок.
Питання повязані з моніторингом та контролем стає
«рефлексивним» все більшою міроюю. Таким чином
виникає
«замкнуте коло», що обтяжується
негативним проявом зворотного зв’язку між усіма
задіяними учасниками.
виникнення
необхідності
відбувається внаслідок наростаючого динамізму
2.
організації всіх ефективних систем. Діюча мережа комунікацій вимагає
форм взаємодії влади,
створення основи цих зв’язків. Ефективність
науки і бізнесу
діяльності мережевої організації полягає в тому, що
її результат нелінійно підвищується при зростанні
масштабів мережі. Побудова мережі в інноваційному
розвитку передбачає необхідність перегляду
функцій держави, наукових організацій (закладів
вищої освіти) і підприємств.
вплив
глобалізації
на
зміну
цей вплив проявляється по-різному, в залежності від
3.
умов інноваційної
функціонування транснаціональних корпорацій,
діяльності
різних форм об’єднань. Функції змінюються як за
учасниками взаємодії, так і механізмами щодо
організації та управління інноваційною діяльністю.
Раніше державою виконувалися ці функції на основі
ієрархічно вибудуваних структур.
Джерело: складено автором за даними [252-253]

Модель «потрійна спіраль» вимагає організації відповідно до визначених
принципів перетину, що є увідносинах трьох сторін. У моделі «потрійна спіраль»
кожен з окремих визначених інститутів забезпечує власну систему продукування
знань, які утворюються шляхом створення різноманітних

гібридних або

колабораційних

на

невизначеності.

інституційних

форм,

що

спрямовані

зниження
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Модель «потрійна спіраль» як аналітична модель містить опис достатньої
кількості інституційних механізмів і моделей щодо обрання політики реалізації
національних інноваційних систем та містить доповнення поясненнь їх

у

динаміці. У взаємозв’язку з іншими джерелами соціального і політичного
розвитку, а також у процесі переходу до постіндустріального розвитку,
змінюється не тільки економіка, але і її політика.
Існуючі теорії розглядають розвиток економіки, базуючих на уявленнях
про взаємодію/колаборацію приватного капіталу (бізнесу) і державних коштів
(влади). Потреба у включені інноваційного процесу в економічну динаміку
означає необхідність змін існуючих взаємовідносин між бізнесом і владою так
само, як між владою і наукою. Свого роду це - постійне виробництво інновацій.
Зокрема, загальною тенденцією в розвинених країнах є досягнення високого
рівня фінансування інновацій приватним сектором економіки. У країнах-лідерах,
наприклад в США, приватний сектор забезпечує до 75% витрат на дослідження
і розробки, а на частку 100 її найбільших міжнародних корпорацій припадає 90%
цієї суми [197].
Стає питання можливості такої колаборації у відносинах між цими трьома
відокремленими інституційними системами. Їх розвиток відбувається за
власними законами, який при їх взаємодії забезпечував б сталий розвиток
системи в цілому. У рекурсивній системі контролю держава не може впливати
на інших акторів директивним чином і неминуче переходить до того типу
відносин, котрий можна визначити як колаборацію - партнерство або соціальний
договір.
З цього підходу виникає можливість всебічної інтенсивної співпраці між
усіма учасниками щодо прийняття рішень, маневрування, корекції та
моніторингу результатів реалізації інноваційних проектів. Це дозволяє
опрацьовувати інноваційні проекти в альтернативних варіантах без істотного
збільшення коштів і дає можливість припиняти реалізацію неоптимальних
контрактів за результатами моніторингу.
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Економічна основа теорії «потрійної спіралі» базується в основному на
еволюційній концепції пояснення траєкторій розвитку технологій. Головна ідея
еволюційної теорії, використана в теорії «потрійна спіраль», - інерційність
траєкторій технологічного розвитку, які надають визначальний вплив на процеси
економічного зростання.
У широкому сенсі слова від сформованої траєкторії технологій залежить
тип державного устрою. Наприклад, в роботах прихильників цього напрямку
доводиться, що країна, технологія якої спеціалізується на виробництві товарів
кінцевого споживання, має демократичну і децентралізовану політичну систему.
Поєднання «жорсткої» структури технологічних зв’язків з нелінійністю в
процесі управління технологією призводить до збоїв через перевантаження
системи прийняття рішень і як результат - до зростання числа аварій і
техногенних катастроф [18].
Зміна траєкторій в результаті появи радикальних інновацій - складний
процес, що займає тривалий період. Кардинальна зміна технологічної траєкторії
найчастіше спостерігалася після серйозних потрясінь у суспільному житті революцій, воєн тощо (приклади - Японія, Південна Корея, Південно-Східні
«Тигри»).
Поняття «потрійна спіраль» ускладнює уявлення про характер зв’язків між
технологічним розвитком, його когнітивним та інституційним середовищами. У
«подвійних спіралях» частина зв’язків між компонентами ігнорується і
розглядається вплив держави на ринок (це добре відображено в теорії політичної
економії). Взаємодія технологій і ринку вивчається в еволюційній теорії, велика
частина зворотних зв’язків при цьому не враховується. У «потрійний спіралі»
наявність мережі зв’язків між учасниками призводить до змін не тільки їх самих,
але і зв’язків між ними.
Важливо підкреслити, що автори концепції «потрійна спіраль» вважають
випадковим відбір компонент для формування траєкторії розвитку, оскільки в
кінцевому рахунку випадковими виявляються факт і момент відкриття або
винаходу. Вони можуть бути створені і запатентовані в сфері, де не забезпечують
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максимального ефекту і, отже, не виводять економічну динаміку на траєкторію
оптимального зростання, як це було прийнято в неокласичних концепціях. На
основі структури зв’язків, які є зворотніми, та інституційних компонент, які
пов’язані з контролем, виникає можливість зміни траєкторії.
Траєкторії перетинаються у процесі розвитку кожної сфери по «спіралі».
Таким чином у місцях перетину виникає можливість переходу від траєкторії, яка
сформована випадково до нової траєкторії. Такий рух стосується як траєкторії на
національному, так і на корпоративному рівні.
Уряди країн з перехідною економікою можуть сприяти створенню власної
інноваційної системи, однак включеність в глобальні ринки змушує брати участь
як державу, так і бізнес в технологічній гонці з транснаціональними компаніями
і країнами. Саме глобальний ринок здійснює відбір конкурентоспроможних
технологій, і ця обставина може або прискорювати, або гальмувати формування
інноваційної системи країни.
Як показує досвід, в країнах з перехідною економікою створення ринкових
інноваційних систем має відбуватися за такими основними напрямками:
- створення умов для поширення політики з розвитку економіки знань;
- організація механізмів для створення та реалізації таких умов;
- розробка механізмів комерціалізації знань;
- трансфер знань в нові сфери застосування;
- створення «запасу» знань;
- доступ до інформації.
Відповідно на початковому етапі створення інноваційної системи сфера
відповідальності держави розширюється. Однак стримуючим фактором є
обмежені бюджетні можливості та витрати на підтримку та розвиток
інноваційної науки.
У пострадянській Україні «потрійна спіраль» характеризується певними
ознаками, ключовою характеристикою яких стало те, що основний обсяг
фундаментальних наукових досліджень припадає не на заклади вищої освіти, а
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на інститути від Національної Академії Наук. Хоча, як засвідчує досвід більшості
країн світу, перевага належить закладам вищої освіти.
В Україні організаційну структуру державного регулювання науки та
інноваційної діяльності можна віднести до централізованого, традиційно
відомчого типу, що є спадщиною радянської системи. Тільки порівняно недавно
були розпочаті зміни, спрямовані на надання їй більшої гнучкості, на
формування структур, що дозволяють включати в процес розробки стратегічного
бачення не тільки представників органів виконавчої влади, а й інших учасників
національної інноваційної системи (в першу чергу представників бізнесспільноти).
Треба відзначити, що намічається і позитивна тенденція зростання витрат
на НДДКР з боку великого бізнесу. Компанії створюють власні дослідницькі
підрозділи або інститути, в тому числі купують колишні галузеві інститути.
Збільшуються також витрати компаній на науково-дослідні проекти, що
виконуються в організаціях державного сектора науки і університетах.
Головною проблемою інноваційного розвитку в сучасних українських
умовах є недостатня активність підприємств саме з точки зору обсягів,
періодичності та результативності проведених ними НДДКР або тих розробок,
які вони замовляють стороннім організаціям (включаючи організації державного
сектора науки і університетами). З точки зору загальних тенденцій розвитку
інноваційних

моделей

можна

припустити,

що

процес

«початкового

накопичення», заснований на експлуатації сировинних ресурсів країни, починає
давати ефект в тих компаніях (часто монополістів), які інтенсивно нарощують як
закупівлі обладнання, так і власні і замовні НДДКР.
Оцінити «перетини» або інтерфейси, з іншими компонентами «потрійної
спіралі» складно. Однак такі явища існують і відрізняються від тих, які є в
розвинених країнах. Допоки загальні критеріальні вимоги, що регулюють
взаємовідносини влади (держави) і бізнесу, несприятливі для інновацій на
вітчизняних підприємствах.
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В той же час в тих підприємствах, де значну частку становить державна
власність, працює режим максимального сприяння та фінансування. Більшість
таких підприємств, як правило, є сировинними. Проте завдяки участі держави
вони мають широкі можливості лобіювати та просувати свої власні інтереси і,
відповідно, накопичили достатньо коштів для становлення та розвитку
інноваційної діяльності.
Перспективи взаємодії цього сектора з іншими для трансферу технологій
невеликі. Обумовлено це тим, що сама технологія в певній мірі є об’єктом
трансферу.
Держава віддає високий пріоритет крупному сировинному бізнесу і
створює так званий «локальний оптимум» між цими компонентами: бізнесом і
наукою, який ані інші галузі, ані наука зруйнувати не можуть.
У нинішніх умовах значна частка державного фінансування науки не є
показником його щедрості. Насправді такий стан речей засвідчує низький попит
на результати науки.
Найбільш тісні зв’язки влади і науки, а також бізнесу і науки, складаються
з наукою, фінансованою державою. Наука приватних установ як єдиний
механізм організаційно не є оформленим. Відповідно виникають обмежені
можливості побудови зворотних зв’язків з державними структурами.
Разом з тим наукові установи та організації, що раніше відносилися до
галузевого сектору науки і в більшій своїй частині зруйновані в ході
приватизації, були основними генераторами технологій і одержувачами
результатів. Відповідно відсутність у сфері інноваційної діяльності загальної
політики призводить до того, що в «потрійній спіралі» наукова компонента з
точки зору її взаємодії з іншими сторонами є найслабшою.
Аналіз стану основних суб’єктів інноваційної системи в Україні та
інструментів, що використовуються урядом для налагодження зв’язків,
спонукають до висновку, що поки в нашій країні існують і розвиваються
«подвійні спіралі» відносин. На даний момент складаються чотири види таких
видимих парних зв’язків. (табл 3.4.)
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Таблиця 3.4
Характеристика видів зв’язків в підході взаємодії «подвійна спіраль»
№
з/п
1.

Учасники
Прояв взаємодії
взаємодії
Держава Ця «спіраль» є однією з найбільш напружених. Невідповідність
державний сектор між попитом і пропозицією наукової продукції, неефективність
науки
використання наявних в даній «спіралі» ресурсів призводять до
того, що людський капітал морально застаріває і несе в собі
великий потенціал соціальної нестійкості.
2.
Держава Маючи високі доходи, дані галузі конкурують на міжнародних
сировинні галузі ринках. На наш погляд, цим частково обумовлено та обставина,
промисловості.
що вони витрачають значні кошти на дослідження і розробки.
Крім того, потужність сировинного комплексу дає йому
можливість встановлювати довірчі відносини з державним
блоком «спіралі», який безпосередньо бере участь в доходах
галузі в якості співвласника великого бізнесу.
3.
Держава - бізнес Більшість підприємств інших галузей поки не виходить зі
стагнації, що почалася з кінця минулого століття. Ті
підприємства, які в змозі вийти на інноваційний ринок для
створення імпортозамінної продукції, пред’являють попит
переважно на імпортне обладнання.
4.
Наука-бізнес
Ця взаємодія поки ще залишається недостатньо розвиненим і
не може розглядатися в якості узгодженої «спіралі» розвитку
Джерело: складено автором за даними [252-253]

«Подвійні спіралі» в нових умовах ринкових відносин зберігають стійкі
технологічні «пастки», оскільки в них зацікавлені всі учасники інноваційного
процесу. Держава, в цілому відповідає за успішний перехід до нових
технологічних траєкторій, не може подолати такі «пастки» через те, що в її
взаємодії з іншими учасниками, як і раніше домінують вертикальні відносини,
що не відповідають сучасним інноваційним вимогам.
Як випливає з розгляду «подвійних спіралей» держава, як суб’єкт влади,
бере участь практично у всіх зв’язках. Відповідно трансформація способів і
моделей самої державної діяльності є важливою умовою формування ринкової
інноваційної системи. Перехід від державного управління до здійснення
політики гнучкого реагування – це наразі актуальний напрям реформування в
напрямку здійснення взаємодії трьох учасників інноваційного процесу –
держави, науки і бізнесу.
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Отже,

самоорганізаційна

природа

структурно-функціональних

перетворень НІС зумовлює зростання ролі держави в ініціюванні процесів
формування інституціональних учасників в період переходу України до
інноваційного розвитку національної економіки за моделлю «потрійна спіраль».
Виходячи

з

вищезазначеного,

сформульовано

вихідний

постулат

структурної та функціональної реструктуризації взаємодії між владою, наукою
та бізнесом на основі визначення цілей інноваційного національного
економічного розвитку. На основі встановлення таких цілей можна побудувати
цілісну траєкторію концепції формування процесу взаємодії влади, науки і
бізнесу при переході України до інноваційного розвитку національної економіки
за моделлю «потрійна спіраль» (рис. 3.8).
Нами запропоновано концепцію формування процесу взаємодії влади,
науки і бізнесу, де представлено і змістовно розкрито на п’яти рівнях
(організаційному,

інструментальному,

методичному,

ціле

утворення,

методологічному), які є системно організованими, що дозволяє структурувати
складові процесу взаємодії влади, науки і бізнесу і організацію взаємозв’язків
між ними.
Висновки до розділу 3
В

розділі

досліджено

принципові

засади

формування

концепції

забезпечення інноваційного розвитку національної економіки.
Зазначено, що створення відповідного інструментарію як важливої
складової стратегії активізації інноваційної діяльності включає стимулювання і
фінансування

даної

діяльності,

а

також

формування

підтримуючих

інституційних структур, мережевих і кластерних утворень. Можливості щодо
розвитку і подальшого стимулювання інноваційної діяльності знаходяться в
прямій залежності від взаємодії держави, науки і бізнесу. При цьому, форми
взаємодії даних елементів розрізняються залежно від етапів економічного
розвитку країн.
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Організаційний

Інструментальний

Методичний

Цілеутворення Методологічний

Теоретичні засади інноваційної парадигми національного економічного розвитку
Вихідний постулат: підвищення синергії взаємодії влади, наукиі
бізнесу за рахунок формування інституціональних атракторів на
основі морфологічних ознак вітчизняної НІС
для забезпечення переходу за магістральними траєкторіями до
структурно-функціональної організації механізму взаємодії влади,
наукиі бізнесу за моделлю «потрійна спіраль»

Синтетична методологія
дослідження механізмів
взаємодії влади, науки і
бізнесув процесі
інноваційного розвитку
економіки

Стратегічна мета інноваційного розвитку національної економіки: структурна перебудова і
подолання технологічної багатоукладності, підвищення конкурентоспроможності за рахунок
генерації і практичного використання нових знань як безпосередньої продуктивної сили і джерела
зростання суспільного виробництва і підвищення добробуту населення

Методи державного прогнозування:
екстраполяційні, експертних оцінок,
економіко-математичне моделювання

оцінки коопераційних ефектів взаємодії влади,
науки і бізнесу (рангова кореляція Спірмена,
імпульсна інтерпретація, булева алгебра, ДДНФ)

Методи державного регулювання економіки
Адміністративно-правові

Організаційні

Економічні

Інструменти державного регулювання економікою: інноваційна політика, науково-технічна
політика, структурна політика, зовнішня політика,зовнішньоекономічна політика,
інституціональна політика, бюджетна політика, грошово-кредитна політика, податкова політика,
антимонопольна політика, інформаційна політика, кластерна політика, політика в сфері освіти,
державне будівництво, законотворчість, нормотворчість, соціальні й організаційно-структурні
технології, технічне регулювання, модель публічно-приватного партнерства

Інформаційно-аналітичне забезпечення:
програмно-апаратне, фактологічне, аналітикосинтетичне, організаційно-протокольне

створення бази даних моніторингу взаємодії
влади,науки і бізнесу (об’єднана, конструктивні сигнали, деструктивні сигнали, шум)

Механізм взаємодії влади, науки і бізнесу в сфері інноваційного розвитку національної
економіки

Рис. 3.8. Траєкторна концепція формування процесу взаємодії

влади,

науки і бізнесу
Джерело: побудовано автором

Виявлено

комплекс

чинників/факторів,

за

комбінацією

котрих

встановлюється структурно-функціональна організація ефективної взаємодії
влади, науки і бізнесу в інноваційній сфері.
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Доведено, що для формування принципово нового процесу взаємодії
влади, науки та бізнесу в інноваційній сфері необхідно створення нових
системних

якостей,

функціональної

не

властивих

організації.

іншим

Основою

формам

формування

його
нових

структурносистемних

властивостей і організаційних форм системи може виступати розвиток
попередніх форм, в яких вони можуть рости і накопичуватися, що призводить до
досягнення порогового рівня концентрації, де відбувається самоорганізаційна
трансформація системного об’єкта - процесу взаємодії влади, науки та бізнесу.
Зазначено, що морфологічні особливості системних відносин НІС України
включають: слабкі взаємозв’язки в системі ринкової реалізації інновацій;
автономність наукових установ у сфері формування, трансформації та
розповсюдження нових знань; відособлення закладів вищої освіти від процесів
створення, трансформацію та поширення нових знань, комерціалізації і
реалізації

інновацій;

відсутність

чіткої

інтеграції

української

НІС

з

інноваційними системами країн Європи і світу; переважна односпрямованість
взаємозв’язків всередині НІС України (вертикальне управління); невиражені
зв’язки між елементами НІС тощо.
Доведено, що завдяки своїм морфологічним властивостям сукупний вплив
певних факторів на формування НІС в Україні дає змогу створити умови для
самоорганізаційного формування складових «потрійної спіралі»

в умовах

сучасної євроатлантичній моделі НІС в Україні. Самоорганізуючий характер
структурних та функціональних перетворень НІС визначає зростаючу роль
держави в ініціюванні процесу створення інституційних складових при переході
України до інноваційного розвитку національної економіки за моделлю
«потрійна спіраль».
Проведено аналіз досвіду розвинених країн, що здійснили плавний перехід
до інноваційної економіки, спираючись на технології п’ятого технологічного
укладу, що дозволяє виділити специфічність інноваційних процесів, що
протікають в українській економічній системі.
В рамках моделі «потрійної спіралі» обґрунтовано, що всі три
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основоположні інституційні сфери (держава, наука (університети) бізнес) мають
свої традиційні місії, але в суспільстві, заснованому на знаннях, вони починають
відігравати нову роль, виконуючи функції інших інституційних сфер. При цьому
шляхи

еволюції

організаційних

інституційних

форм

для

досягнення

збалансованої взаємодії інституційних сфер значно різняться в різних країнах.
Сформульовано вихідний постулат структурної та функціональної
реструктуризації взаємодії між владою, наукою та бізнесом на основі визначення
цілей інноваційного національного економічного розвитку. Такі цілі дають змогу
побудувати цілісну траєкторію концепції створення процесу взаємодії влади,
наукиі бізнесом для просування України до інноваційного розвитку національної
економіки відповідно до моделі «потрійна спіраль», яку представлено у вигляді
ієрархічно організованої системи елементів, які розкрито на п’яти рівнях:
методологічному,

цілеутворення,

методичному,

інструментальному,

організаційному, з метою здійснення структурного синтезу складових концепції
і взаємозв’язків між ними.
Основні результати даного розділу знайшли відображення у таких працях
автора: 1,5,6,7,12,13,15,18,23, 26,27,28, 33,34,35, 39,42,43, 45,47,49, 57,63, 70.
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РОЗДІЛ 4
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ КОНЦЕПЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ,
НАУКИ І БІЗНЕСУ В ПРОЦЕСІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
4.1. Тенденції динаміки показників інноваційного розвитку
економіки країни
Основним напрямком формування української економіки є інноваційний
шлях розвитку. Світовий досвід економічного розвитку показує, що існує
достатньо багато способів вирішення проблеми економічного зростання, де
інновації являються основою державної стратегії економічного розвитку. В
межах цих підходів держава повинна активно розвивати, регулювати та
підтримувати найбільш ефективні механізми використання, розподілу та
використання інновацій в економіці та створювати механізм їх комерціалізації.
Однією з сучасних тенденцій ефективного економічного розвитку є
впровадження ефективних форм взаємодії держави, яка фінансує наукові
установи, створення певних умов для взаємодії бізнес-структур та ЗВО,
розвиток наукових досліджень та університетів у якості наукової установи.
Реалізація даного підходу можлива при застосуванні концепції «потрійна
спіраль» [257].
Виходячи з досвіду промислово розвинених країн, можна стверджувати,
що особливе значення в розвитку інноваційної діяльності країни відіграє
науково-виробнича діяльність підприємств. Промислова галузь є базовою
галуззю в провідних країнах світу, також це є важливим і української економіки,
на яку припадає близько 40% ВВП України [258]. Тому від успішності
впровадження інновацій та виробництва інноваційної продукції вітчизняними
підприємствами залежать темпи економічного розвитку країни. Відповідно до
загальноприйнятих світових тенденцій, промисловість являє собою головний
генератор технологічних інновацій, комерціалізація і впровадження яких
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призводить до зростання доданої вартості продукції і, отже, до зростання ВВП.
В результаті реалізації реформ, спрямованих на перехід України до
ринкових механізмів функціонування економіки, багато сформованих підходів
до управління промисловими підприємствами були зруйновані. Застосовувані на
багатьох українських підприємствах методи управління не відповідають
динамічним змінам у зовнішньому середовищі організацій. Тому для
забезпечення сталого розвитку наукомістких галузей промисловості слід
застосовувати комплексний підхід до управління інноваційною діяльністю,
необхідно

вдосконалювати

методи,

способи,

механізми

взаємодії всіх

зацікавлених сторін. Проблема комплексного підходу до вдосконалення
взаємодії влади, бізнесу та науки в інноваційному спрямування діяльності є ще
недостатньо дослідженою, існуючі підходи до управління в означених питаннях
відрізняються декоаларитвним характером.
Кірм того, міжнародний досвід свідчить про те, що в сучасних умовах
підвищення економіки країни відбувається завдяки всебічному впровадженню
інновацій, а саме одним із сучасних ефективних напрямків економічного
зростання є інноваційний розвиток на основі взаємодії влади, науки і бізнесу. Ідеї
створення економіко-інноваційного суспільства вже існують і реалізуються в
Європейському Союзі, який прийняв низку документів, що регулюють розвиток
ЄС на інноваційній основі. Зокрема, «Стратегія «Європа 2020» [259] передбачає
три пріоритетні напрямки: інтелектуальне зростання: розвиток економіки,
заснованої на знаннях та інноваціях; стійке зростання: підвищення ефективності
використання ресурсів, сприяння еко розвитку та конкурентоспроможності;
зростання, яке сприяє суспільному включенню: зміцнення економіки з високим
рівнем зайнятості,яка забезпечує соціальну та територіальну єдність.
Інноваційний синергетичний ефект настає, коли використання нових
технологій можливе в результаті об’єднання ресурсів не лише за позиціями
майнового комплексу, а й за технологічними процесами. Підвищення потенціалу
НДДКР пов’язаний з можливим поєднанням науково-дослідних центрів, а також
об’єднанням кадрів, здатних генерувати інновації. Зниження витрат на НДДКР
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може виникнути внаслідок зміни структури та оптимізації її напрямів, а також за
рахунок венчурного інвестування в проекти, що були спочатку орієнтовані на
використання технологічних новинок та інших результатів наукових досягнень.
Не менш важливим мотивом інтеграції може стати фінансування нових
НДДКР. Серед мотивів можуть враховуватися можливості поділу ризиків з
розробки нових продуктів і зниження інформаційної асиметричності. І, нарешті,
інтеграція дає змогу домогтися отримання і широкого впровадження ноу-хау
учасників за рахунок об’єднання, а також спрощення доступу до інформації
завдяки інтеграції, що дає додаткові інноваційні імпульси розвитку бізнесу.
Розв’язання

поставлених

питань

потребує

осмислення

сутності,

характерних рис та сучасних особливостей інноваційного розвитку держави, а
також сприятимуть формуванню та реалізації національної інноваційної системи
України (НІС) [262.]
На сучасному етапі НІС в Україні має два основних завдання:
- тактичне – запуск процесів масового оновлення всіх сфер господарської
діяльності. Ключовим питанням є усунення розриву інноваційного процесу між
стадіями виникнення нового знання та його впровадженням у практичну
діяльність [262];
- практичне – впровадження

механізмів

стимулювання

попиту

та

пропозиції на інноваційні продукти за одночасного розвитку інфраструктури
інноваційної діяльності [262].
Формування НІС покликана забезпечувати безперервне зростання
економіки, яке не можливо реалізувати без злагодженої взаємодії зацікавлених
сторін з влади, бізнесу та науки. Втім, окермі здобутки вже є, результативність
яких можна дослідити за ключовими показниками. Важливою частиною
інноваційної складової є надання інформації для формування інтегрованого
відкритого інформаційного середовища, інтегрованого в національні та
міжнародні мережі, а також всіх учасників інноваційного процесу, який має бути
ефективним. Така інформація повинна відповідати навколишньому середовищу
не лише вимогам органів державної влади та вищих органів управління, а й
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інтересів відкритого інформаційного суспільства та європейської інтеграції
[263]. Можна надати ефективну підтримку для інтеграції та управління повною
інтеграцією інформаційних ресурсів та інформаційно-аналітичних компонентів
при вирішенні різних завдань.
Отже, дослідимо основні показники, що характеризують інноваційний
розвиток національної економіки як результат взаємодії влади, бізнесу, науки в
Україні.
За даними табл.4.1 темпи зростання «кількості працівників, задіяних у
виконанні наукових досліджень і розробок», усього, осіб протягом 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 років незначно коливалися і становили 96,08 %, 93,73 %,
94,55 %, 87,6 %, 90,0 % та 73,93 % відповідно.
Таблиця 4.1
Динаміка показника «Кількість працівників, задіяних у виконанні
наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу»
Рік

«Кількість працівників, задіяних у
З них
Допоміжний
виконанні наукових досліджень і ТР,%
ТР,%
дослідники
персонал
розробок» - усього, осіб
133744

ТР,%

2010

182484

28627

2011

175330

96,08

130403

97,50

27667

89,09

2012

164340

93,73

122106

93,64

26725

95,92

2013

155386

94,55

115806

94,84

25371

97,87

2014

136123

87,60

101440

87,59

22384

97,83

2015

122504

90,00

90249

88,97

21077

101,11

2016

97912

79,93

63694

70,58

24218

112,09

2017

94274

96,28

59392

93,25

25738

95,10

2018

88128

93,48

57630

97,03

21945

100,00

2019

79262

89,94

51121

88,71

20671

96,91

Джерело: узагальнено та розраховано автором за даними [582]
Значення показника збільшилося у 2017 році до 96,28 % та вже до кінця
періоду зменшувалося, дорівнюючи у 2018 та 2019 роках 93,48 % та 89,94 %
відповідно. Темпи зростання «кількості дослідників, осіб», також незначно
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змінювалися протягом 2011, 2012, 2013, 2014 та 2015 років і становили 97,50 %,
93,04 %, 94,84 %, 87,59, % та 88,97 % відповідно. Протягом 2016, 2017 та 2018
років відмічається зростання показника, який становив 70,58 % 93,25 % та 97,03
%, і знов падіння до відмітки 88,71 %.
Темпи зростання кількості «допоміжного персоналу, осіб», зростали
протягом 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 та 2016 років і становили 89,09 %, 95,92 %,
97,87 %, 97,83 %, 101,11 % та 112,09 %. У 2017 році відмічаємо зниження
значення показника до 95,10 %, у 2018 році – незначне зростання до 100,00 % і
знов у 2019 році падіння майже до значення 2017 року – показник становив 96,91
%. Дослідимо динаміка показників структури, рис. 4.1.
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Рис. 4.1. Динаміка показників структури «працівників, задіяних у
виконанні наукових досліджень і розробок»,%
Джерело: узагальнено та розраховано автором за даними [258]
З даними рис. 4.1 видно, що «частка працівників, задіяних у виконанні
наукових досліджень», превалює саме за дослідниками, проте, за період
дослідження вона знизилася з 73,3% до 64,5%. Обернену тенденцію
продемонстрували значення показника «частки працівників, задіяних у
виконанні наукових досліджень» за категорією «допоміжний персонал»,
значення показника зросло з 15,7% у 2010 р. до 26,1% у 2019 р. Частка
працівників за категорією

«техніки» незначно коливається протягом

досліджуваного періоду в межах 9-11%.
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Розглянемо склад працівників, які мають науковий ступінь, табл. 4.2.
Таблиця 4.2
Динаміка показника «Кількість працівників, задіяних у виконанні
наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь», за 2010-2019
роки
Рік

«Кількість працівників, задіяних у
Доктора
Доктора філософії
виконанні наукових досліджень і ТР,%
ТР,%
ТР,%
наук
(кандидата наук)
розробок» - усього, осіб

2010

182484

11974

46685

2011

175330

96,08

11677

97,52

46321

99,22

2012

164340

93,73

11172

95,68

42050

90,78

2013

155386

94,55

11155

99,85

41196

97,97

2014

136123

87,60

9983

89,49

37082

90,01

2015

122504

90,00

9571

95,87

32849

88,58

2016

97912

79,93

7091

74,09

20208

61,52

2017

94274

96,28

6942

97,90

19219

95,11

2018

88128

93,48

7043

101,45

18806

97,85

2019

79262

89,94

6526

92,66

16929

90,02

Джерело: узагальнено та розраховано автором за даними [258]
Темпи зростання кількості «докторів наук, осіб», протягом 2011, 2012 та
2013 років незначно коливалися і становили 97,52 %, 95,68 % та 99,85 %
відповідно. У 2014 році відмічаємо зниження значення показника до 89,49 %,
незначне збільшення у 2015 році до значення 95,87 %, і знов падіння у 2016 році
до значення 74,09 %. Протягом 2017 та 2018 років показник зростав і становив
97,90 % та 101,45 % відповідно. Однак, у 2019 році – знов зменшення показника
до значення 92,66 %.
Темпи зростання кількості «докторів філософіі (кандидати наук), осіб»
протягом 2011 та 2012 років зменшувалися і становили 99,22 5 та 90,78 %
відповідно. Збільшившись у 2013 році до значення 97,97 %, показник стабільно
зменшувався протягом 2014, 2015 та 2016 років і становив 90,01 %, 88,58 % та
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61,52 % відповідно. Однак, у 2017 році відмічаємо суттєве зростання показника
до значення 95,11 %, яке тривало і у 2018 році, коли значення показника зросло
до 97,85 %. І знову у 2019 році відмічаємо падіння до значення 90,02 %.
Дослідимо структурні значення досліджених даних, рис. 4.2.
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Рис. 4.2. Динаміка показників структури «працівників, задіяних у
виконанні наукових досліджень і розробок», %
Джерело: узагальнено автором за даними [258]
У проведенні наукових досліджень левова частка припадає саме на
кандидатів наук, їх частка за досліджуваний період коливається в межах 20,427,2%, стрімко знижується з 2015 р. Частка докторів наук, що приймали участь
у проведенні наукових досліджень за досліджуваний період змінювалася в межах
6,6-8,2%, втім динаміка показника стабільно зростає.
Науковий інтерес становлять обсяги витрат, що здійснюються за
науковими дослідженнями, табл. 4.3.
Темпи росту показника «витрат на виконання наукових досліджень і
розробок за видами робіт, млн. грн.» становили у 2011 році 105,01 % та зросли у
2012 році до 110,65 %.
Протягом 2013 та 2014 років відмічаємо поступове падіння показника,
який становив 108,80 % та 92,57 % відповідно. У 2015 році показник збільшився
до рівня 115,98 %, і, після падіння у 2016 році до значення 104,79 %, зростав
протягом 2017 та 2018 років і становив 116,03 % та 125,37 %.У 2019 році
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показник зменшився до значення 102,87 %.
Таблиця 4.3
Динаміка показника «Витрати на виконання наукових досліджень і
розробок за видами робіт за 2010-2019 роки»

Рік

«Витрати на
виконання
наукових
«Фундаментальних
«Прикладних
«Науково-технічних
досліджень і ТР,%
наукових
ТР,%
наукових
ТР,% (експериментальних) ТР,%
розробок» досліджень»
досліджень»
розробок»
усього,
млн.грн

2010

8107,1

2011

8513,4 105,01

2012

2175

1589,4

4342,7

2200,8 101,19

1813,9 114,12

4498,7 103,59

9419,9 110,65

2615,3 118,83

2023,2 111,54

4781,4 106,28

2013

10248,5 108,80

2698,2 103,17

2061,4 101,89

5488,9 114,80

2014

9487,5 92,57

2452 90,88

1882,7 91,33

5152,8 93,88

2015

11003,6 115,98

2460,2 100,33

1960,6 104,14

6582,8 127,75

2016

11530,7 104,79

2225,7 90,47

2561,2 130,63

6743,8 102,45

2017

13379,3 116,03

2924,5 131,40

3163,2 123,50

7291,6 108,12

2018

16773,7 125,37

3756,5 128,45

3568,3 112,81

9448,9 129,59

2019

17254,6 102,87

3740,4 99,57

3635,7 101,89

9878,5 104,55

Джерело: узагальнено та розраховано автором за даними [2]
«Витрати на виконання фундаментальних наукових досліджень» - темпи
росту показника демонструють зростання протягом 2011 та 2012 років та
становлять 101,19 % та 118,83 % відповідно, протягом наступних двох років
відмічаємо падіння показника до значень 103,17 % та 90,88 %. У 2015 році темпи
росту показника збільшилися до 100,33 %, і знов падіння у 2016 році до значення
101,19 %. Після стрімкого зростання у 2017 році до значеняя131,40 % протягом
2018 та 2019 років показник зменшується і становить 128,45 % та 99,57 %
відповідно.
«Витрати на виконання прикладних наукових досліджень» - темпи росту
показника демонструють падіння протягом 2011, 2012, 2013 та 2014 років і
становлять 114,12 %, 111,54 %, 101,89 % та 91,33 % відповідно. Протягом 2015
та 2016 років показник зростає та становить 104,14 % та 130,63 % відповідно, та,
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в подальшому показник стабільно зменшується і становить у 2017, 2018 та 2019
роках 123,50 %, 112,81 % та 101,89 % відповідно.
«Витрати

на

виконання

науково-технічних

(експериментальних)

розробок» - темпи росту показника зростали протягом 2011, 2012 та 2013 років і
становили 103,59 %, 106,28 % та 114,80 % відповідно. У 2015 році, після падіння
у 2014 році значення показника до 93,88 %, відмічаємо зростання його до 127,75
%, знов падіння у 2016 році до 102,45 % та збільшення протягом наступних двох
років, коли показник становив 108,12 % та 129,59 % відповідно. Однак, у 2019
році значення показника знову зменшилися до рівня 104,55 %. Розглянемо
динаміку структури здійснених витрат, рис. 4.3.
70
60

53,6

52,8

50,7

54,3

53,6

59,8

58,5

56,3

54,5

57,2

%

50
40
30

26,8
19,6

25,9
21,3

27,8
21,5

26,3
20,1

25,9
19,8

22,4
17,8

22,2
19,3

23,6
21,9

22,4
21,3

21,7
21,1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

20
10
0

Фундаментальні наукові дослідження,%

Прикладні наукові дослідження,%

Науково-технічні (експериментальні) розробки,%

Рис. 4.3. Динаміка показників структури «витрат на виконання наукових
досліджень і розробок за видами робіт за 2010-2019 роки
Джерело: узагальнено та розраховано автором за даними [258]
Частка витрат на проведення «фундаментальних наукових досліджень»
коливається за досліджуваний період в межах 19,3-27,8%, тоді як аналогічний
показник по прикладним науковим дослідженням – в межах 17,8-23,6%, а частка
витрат на проведення «науково-технічні (експериментальні) розробки» - а межах
50,7-59,8%. При цьому, потребує окремої уваги показник «частки витрат на
виконання наукових досліджень і розробок у ВВП», рис. 4.4.
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Джерело: узагальнено автором за даними [258]
Якщо розглянути динаміку наведених значень, то наявна низхідна
тенденція, зниження спостерігалося з рівня 0,75% до рівня 0,43% у 2010 р. та
2019 р відповідно,

щ

описується

логарифмічною та

експоненційною

залежностями. При цьому, динаміку показників не коригували на індекс інфляції
чи сезонність, що значно би погіршило наявну ситуацію. Розглянемо динаміку
інших кочових показників інноваційного розвитку, табл. 4.4.
Зауважимо,

іннoвaцiйнa

дiяльнicть

yкрaїнcькиx

пiдприємcтв

xaрaктеризyєтьcя cтрyктyрнoю дефoрмoвaнicтю, iнcтитyцiйнoю непoвнoтoю,
неyзгoдженicтю тa незбaлaнcoвaнicтю теxнoлoгiчниx, екoнoмiчниx i coцiaльнoцiннicниx acпектiв. Втім, в ньому представлено весь економічний потенціал
країни. Нa вiдмiнy вiд рoзвинyтиx крaїн, в Укрaїнi ще розбудовується
нaцioнaльна iннoвaцiйна cиcтема. Темпи росту показника «витрат на інновації»,
який у 2011 році становив 178,16 %, зменшився майже вдвічі у 2012 році,
незначно коливався протягом наступних двох років і становив 80,09 %, 83,29 %
та 80,48 % відповідно.
У 2015 році значення показника зросли більш, ніж удвічі та становили
179,49 %, у 2016 році показник зменшився до рівня 168,16 %. У 2017 році
значення показника ще знизилося до незначних 39,25 %, однак у 2018 році
показник демонструє суттєве зростання до рівня 133,59 %.
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Таблиця 4.4
Динаміка показників «обсягів витрат на інновації» та «частки кількості
інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових
підприємств»
Рік

«Частка кількості інноваційно активних
підприємств у загальній кількості промислових
підприємств»,%

«Обсяги витрат
на інновації»

ТР,%, «Обсяги
витрат на
інновації»

2010

13,8

8045,5

101,20

2011

16,2

14333,9

178,16

2012

17,4

11480,6

80,09

2013

16,8

9562,6

83,29

2014

16,1

7695,9

80,48

2015

17,3

13813,7

179,49

2016

18,9

23229,5

168,16

2017

16,2

9117,5

39,25

2018

16,4

12180,1

133,59

Джерело: узагальнено та розраховано автором за даними [258]
Втім, темпи росту показника «частки кількості інноваційно активних
підприємств у загальній кількості промислових підприємств» знижують з 2011
р. до 2014 р. і становили 117% та 95,83% відповідно. У період 2015-2016 рр.
темпи росту показника підвищилися і становили 107,45% та 109,25% відповідно.
У 2017 р. динаміка знизилася, темп росту становив 85,71%, тоді як у 2018 р. темп
росту показника склав 101,23%. Цікавими є значення структури витрат, рис. 4.5.
Значення показників часток витрат на інновації настільки нестабільні, що рівень
їх волатильності перевищує середні показники прогностичності.
Основна частка витра припадає на «придбання машин обладнання та
програмного забезпечення», за досліджуваний період значення коливаються в
межах 58-85,36%, тоді як частка витрат на «дослідження і розробки» коливається
в межах 7,53-26,34%, на «інші витрати» - 3,78-23,96%, на «придбання інших
зовнішніх знань» - незначно в межах 0,24-2,27%.
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Рис. 4.5. Динаміка показників структури «витрат за напрямами
інноваційної діяльності промислових підприємств»
Джерело: узагальнено та розраховано автором за даними [258]
Розглянемо структурні показники «джерел фінансування інноваційної
діяльності», рис. 4.6.
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Джерело: узагальнено автором за даними [258]
Як видно з графіку на рис. 4.6. динаміка показників нестабільна,
превалюють власні кошти підприємств, значення частки витрат за їх рахунок
коливається в межах 52,9-97,2%, несуттєві вливання від інвесторів, частка
знижується і коливається в межах 0,1-30%, також несуттєва фінансування з
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бюджетів, частка дещо зростає, проте коливається в межах 0,3-5,2%. Нестабільні
у динаміці, проте більш суттєві за обсягами коштів з інших джерел, їх частка
коливається в межах 2-45,6%, втім значення знижується щороку. Розглянемо
показники «впровадження інновацій на промислових підприємствах», табл. 4.5.
Таблиця 4.5
Динаміка значень показників «впровадження інновацій на промислових
підприємствах»
Частка обсягу
«Частка
реалізованої
кількості
інноваційної
промислових
Кількість
продукції
підприємств, що
упроваджених
(товарів,
Кількість
впроваджували
у звітному
послуг) у
упроваджених
інновації
З них
році видів
загальному
у виробництво
(продукцію
нових видів
Рік
ТР,%
ТР,% інноваційної ТР,%
ТР,%
обсязі
нових
та/або
машин,
продукції
реалізованої
технологічних
технологічні
обладнання
(товарів,
продукції
процесів,
процеси), в
послуг),
(товарів,
одиниць
загальній
одиниць
послуг)
кількості
промислових
промислових
підприємств,
підприємств, %
%
2010

11,5

107,48

2043

107,92

2408

89,68

663

103,43

3,8

2011

12,8

111,30

2510

122,86

3238

134,47

897

135,29

3,8

2012

13,6

106,25

2188

87,17

3403

105,10

942

105,02

3,3

2013

13,6

100,00

1576

72,03

3138

92,21

809

85,88

3,3

2014

12,1

88,97

1743

110,60

3661

116,67

1314

162,42

2,5

2015

15,2

125,62

1217

69,82

3136

85,66

966

73,52

1,4

2016

16,6

109,21

3489

286,69

4139

131,98

1305

135,09

…4

2017

14,3

86,14

1831

52,48

2387

57,67

751

57,55

0,7

2018

15,6

109,09

2002

109,34

3843

161,00

920

122,50

0,8

2019

13,8

88,46

2318

115,78

2148

55,89

760

82,61

1,3

Джерело: узагальнено та розраховано автором за даними [258]
Темпи росту показника «кількість промислових підприємств, що
впроваджували інновації (продукцію та/або технологічні процеси)», в загальній
кількості промислових підприємств, протягом 2011, 2012, 2013 та 2014 років
демонстрували зниження і становили 111,3 %, 106,25 %, 100,00 % та 88,97 %
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відповідно. У 2015 році відмічаємо збільшення показника до 125,62 %, та знов
падіння протягом 2016, 2017 років, коли показник становив 109,21 % та 86,14 5
відповідно. У 2018 році – знов стрибок до 109,09 % та чергове падіння до
значення 88,46 %.
Темпи росту показника «кількість упроваджених у виробництво нових
технологічних процесів» знижувалися протягом 2011, 2012 та 2013 років і
становили 122,86 %, 87,17 % та 72,03 % відповідно. У 2014 році – стрибок до
значення 110,60 % та таке ж різке падіння у 2015 році до значення 69,82 %. У
2016 році відмічається збільшення показника майже у чотири рази до значення
286,69 %, далі – знов різке падіння до 52,48 %, та зростання протягом 2018, 2019
років, коли показник становив 109,34 % та 115,78 % відповідно.
Темпи росту показника «кількість упроваджених у звітному році видів
інноваційної продукції (товарів, послуг)» стабільно знижувалися протягом 2011,
2012 та 2013 років і становили 134,47 %, 105,10 % та 92,21 % відповідно. У 2014
році – збільшення до 116,67 % та зменшення майже вдвічі у 2015 році до
значення 85,86 %. Протягом наступних років відмічається схожа тенденція: у
2016 році зростання до 131,98 % та падіння у наступному 2017 році до 57,67 %,
у 2018 році – знов зростання до 161,00 % та чергове падіння у 2019 році до
55,89 %.
Темпи росту показника «нових видів машин, обладнання» демонструють
схожу тенденцію. Так, значення показника протягом 2011, 2012 та 2013 років
знижувалися і становили 135,29 %, 105,02 % та 85,88 % відповідно. У 2014 році
– зростання до рівня 162,42 % та зниження у 2015 році до 73,52 %; у 2016 році –
зростання до 135,09 %, у 2017 році – зменшення до 57,55 ; і знов зростання у 2018
році до 122,50 % та чергове падіння у 2019 році до значення 82,61 %. Досділимо
значення обсягів витрат на інновації, табл. 4.6.
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Таблиця 4.6
Динаміка обсягів «витрат на інновації промислових підприємств за
напрямами інноваційної діяльності»
«Частка
«Придбання
кількості
«Придбання
«Інші
машин,
інноваційно
інших
витрати, у
«Витрати
обладнання та
«з них
«з них
зовнішніх
% до
активних
на
програмного
Рік підприємств у
ТР,% внутрішні зовнішні знань, у % до
загального
інновації»,
забезпечення, у
загальній
НДР»,% НДР»,% загального
обсягу
млн.грн
% до загального
обсягу витрат
витрат на
кількості
обсягу витрат на
на інновації»
інновації»
промислових
інновації»
підприємств», %
2010

13,8

8045,5

101,20

10,2

2,2

1,7

62,8

23,1

2011

16,2

14333,9

178,16

5,8

1,7

2,3

73,2

17

2012

17,4

11480,6

80,09

8,4

2

0,4

70,1

19,1

2013

16,8

9562,6

83,29

13,7

3,4

0,9

58

24

2014

16,1

7695,9

80,48

15,9

6,9

0,6

66,5

10,1

2015

17,3

13813,7

179,49

13,3

1,5

0,6

80,6

4

2016

18,9

23229,5

168,16

8,9

1,7

0,3

85,3

3,8

2017

16,2

9117,5

39,25

21,3

2,5

0,2

64,7

11,3

2018

16,4

12180,1

133,59

22,2

4,1

0,4

68,1

5,2

2019

15,8

14220,9

116,76

17,2

3,3

0,3

71,6

7,6

Джерело: узагальнено та розраховано автором за даними [258; 9 ]
Недостатня ефективність механізмів управління інноваційним розвитком
впливає на зниження обсягів інноваційної активності промислових підприємств
України.
Це призвелo дo кaтacтрoфiчнoгo зниження iннoвaцiйнoї aктивнocтi
прoмиcлoвиx пiдприємcтв. Серед пiдприємcтв, якi зaймaютьcя iннoвaцiйнoю
дiяльнicтю в Укрaїнi, дoмiнyють гaлyзi нижчиx теxнoлoгiчниx yклaдiв. Так
«частка кількості інноваційно активних підприємств у загальній кількості
промислових підприємств» незначна та коливається в межах 13,8% ( 2010 р.) до
18,9% (2016 р.).
Темпи росту показника «витрати на інновації», що у 2011 році становили
178,16 %, у 2012 році знизилися майже удвічі до рівня 80,09 %, протягом 2013,
2014 років незначно коливалися і становили 83,29 % та 80,48 % відповідно. У
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2015 році показник збільшився до рівня 179,49 % та незначно зменшився у 2016
році до рівня 168,16 %. У 2017 році відмічаємо різке зменшення до рівня 39,25 %,
знов різке збільшення у 2018 році до 133,59 % та зменшення у 2019 році до
значення 116,76 %.
Низькi oбcяги фiнaнcyвaння зaгaлoм i зa рaxyнoк влacниx нaкoпичень
зoкремa не cтвoрюють мoжливocтi для вiтчизняниx пiдприємcтв зaймaтиcя
резyльтaтивнoю iннoвaцiйнoю дiяльнicтю i cтвoрювaти влacний iннoвaцiйний
прoдyкт, який би вiдрiзнявcя cyттєвoю нoвизнoю. Рaзoм з тим ринкoвi yмoви
гocпoдaрювaння вимaгaють випycкy

прoдyкцiї, здaтнoї кoнкyрyвaти

iз

icнyючими нa ринкy, в тoмy чиcлi iз прoдyкцiєю рoзвиненiшиx y теxнoлoгiчнoмy
вiднoшеннi фiрм зaрyбiжниx крaїн. Вирiшення циx зaвдaнь пoтребyє знaчнoгo
iнвеcтyвaння y ocнoвний та інтелектуальний кaпiтaл. Крiм тoгo, yкрaїнcькa
прoдyкцiя xaрaктеризyєтьcя низьким рiвнем нayкoмicткocтi, ресурсозалежності,
щo зменшyє її кoнкyрентocпрoмoжнicть.
Україна в 2019 році втратила дві позиції в Індексі глобальної
конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI) Всесвітнього
економічного форуму (ВЕФ) й опустилася на 85-те місце з 141 країни (2017 р. –
81-ше місце в рейтингу зі 137 країн, 2018 р. - 83-я позиція зі 140 країн), зокрема
погіршилися показники інноваційних можливостей - із 58-го на 60-те місце.
Згідно зі звітом, показник середньорічного зростання ВВП за десять років
перестав бути від’ємним і покращився з -2,1% до 0,1%, водночас приріст прямих
іноземних інвестицій за п’ять років знизився з 2,7% ВВП до 2,3% ВВП [266].
Розглянемо динаміку показників фінансових результатів промисловості,
рис. 4.7,4.8. За даними рис. 4.7 констатуємо, що значення показника сеткору
«добувної промисловості і розроблення кар’єрів» національної економіки
«поточна ліквідність» виконують норматив у 100% лише у 2018 р. За даними
«абсолютної ліквідності», норматив у 20%, та «коефіцієнта автономії», номартив
у 50%, не виконувалися протягом дсоілджуваного періоду. Рентабельність
активів змінювалася в межах -0,1-3,4%, рентабельність обігових коштів – в
межах -0,1-6,9%, чиста маржа – в межах 0-4,5%, рентабельність сумарних активів
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– в межах 0-4,7%, оборотність активів – 0,7-1 ум. од., оборотність дебіторської
заборгованості – 2,9-4,5 ум.од.
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Джерело: узагальнено автором за даними [266;267]
Дещо інша ситуація за даними фінансових результатів сеткору «Переробна
промисловість» національної економіки. За даними рис. 4.8 видно, що нормативи
за поточою ліквідню сеткору виконано, в середньому номартивне значення
перевищено на 27-40,5%, проте динаміка низхідна. Нормативне значення 20% за
показником абсолютної ліквідності не виконано протягом досілджуваного
періоду, значення коливається в межах 2,2-3%. Норматив у 50% за показником
коефіцієнат автономії не виконано, втім значення стрімко зросло з 2,8% у 2017
р. до 40,7% у 2019 р.
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Рис. 4.8. Динаміка фінансових показників сеткору
промисловість» національної економіки
Джерело: узагальнено автором за даними [266;267]

10
5
0

«Переробна

Рентабелньість активів знизилася в двічі за досліджуваний період, з рівня
4,4 у 2017 р. до 2,1% у 2019 р. значення чистої маржи також знизилося в двічі, з
рівня 3,9% у 2017 р. до 1,7% у 2019 р. Рентабельність сумарних активів стрімко
знизилася з 44% у 2017 р. до 4,2% у 2019 р. ,обротність активів – з 40,6% у 2017
р. до 1,2% у 2019 р., обротність робочого капіталу – з 41,1 ум од. у 2017 р. до 2,2
ум.од. у 2019 р., оборотність дебіторської заборгованості – з 40,5 ум.од. у 2017 р.
до 5,3 ум.од. у 2019 р. Стабільне значення всіх показників спостерігається до
2017 р., після чого наявна стрімка низхідна тенденція.
З метою проведення комплексного дослідження розглянемо динаміку
показників фінансового стану сектору національної економіки

за КВЕД

«Освіта», рис. 4.9, 4.10.
Зауважимо,

нормативні

показники

поточної

ліквідності

(100%),
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абсолютної

ліквідності

(20%),

коефіцієнта

автономії

(50%)

протягом

досліджуваного періоду виконано. Темпи росту значення показника «поточної
ліквідності» зросли у 2016-2017 роках із значення 76,06 % до 106,73 %. У 2018
році відмічаємо падіння темпів росту «поточної ліквідності» до 90,58 % та
незначне зростання до 2019 році до 96,56 %.
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Рис. 4.9. Динаміка фінансових показників сектору національної економіки
«Освіта» за КВЕД
Джерело: узагальнено автором за даними [266;267]
Темпи росту значення показника «абсолютної ліквідності» протягом 2016,
2017 та 2018 років демонструють зменшення і становлять 159,00 %, 93,71 % та
55,7 % відповідно. Однак, у 2019 році відмічається різке збільшення темпів росту
абсолютної ліквідності до 140,16 %. Значення «коефіцієнта автономії» незначно
зменшувалося протягом 2016-2017 років і становив 104,01 % та 101,28 %
відповідно. У 2018 році відмічаємо зростання значення показника темпів росту
до 110,46 % та знову зменшення у 2019 році до значення 91,25 %.
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Значення показника «рентабельності активів» різко зменшувалося
протягом 2016, 2017 та 2018 років і темпи росту становили 169,23 %, 90,91 % та
35,00 % відповідно. У 2019 році відмічаємо незначне зростання показника темпів
росту до значення 50,00 %.
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Рис. 4.10. Динаміка фінансових показників

сектору національної

економіки «Освіта» за КВЕД
Джерело: узагальнено автором за даними [266;267]
Тоді як значення показника «рентабельність обігових коштів» демонструє
схожу тенденцію, зменшується протягом 2016, 2017 та 2018 років і темпи росту
становили 175,00 %, 83,04 % та 35,56 %. У 2019 році показник становить 82,35
%, тобто, зростає більше, ніж у два рази від значення попереднього (2018) року.
Значення показника «чиста маржа» мали тенденцію до зменшення протягом
усього періоду, при цьому протягом 2016 та 2017 років відмічаємо різке падіння
показника темпів росту з 215,79 % до 58,54 %, подальше його зниження у 2018
році до 37,50 % та у 2019 році до 33,33 %.
Значення показника «рентабельність сумарних активів» різко знижувалося
протягом 2016-2017 років із значення темпів росту 180,00 % до 76,19 %, у 2018
році знов зменшується майже у двічі і тем росту становить 35,42 %, і незначно
зростає у 2019 році до 41,18 %. Значення показника «оборотність активів»
незначно коливалися протягом усього періоду і темпи росту становили протягом
2016, 2017, 2018 та 2019 років 94,44 %, 100,00 %, 94,12 % та 100 % відповідно.
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Значення показника «оборотності робочого капіталу» демонструє різке
зростання протягом 2016 та 2017 років із значення темпів росту 32,00 % до 362,50
%, таке ж різке падіння у 2018 році до значення темпів росту 65,52 % та незначне
зростання темпів просту у 2019 році до 73,68 %. Відмічається незначне зростання
значення показника «оборотності дебіторської заборгованості» протягом усього
періоду, темпи росту якого становили у 2016, 2017, 2018 та 2019 році 98,54 %,
101,48 %, 103,65 % та 105,63 % відповідно.
Дослідимо динаміку показників фінансового стану сектору національної
економіки

за КВЕД «Професійна, наукова та технічна діяльність», рис.

4.11.,4.12.
150
140

137,5

135,8

136

135,6
125,2

130
120
110
100

%

90
80
70
60
48,7

50

50,8

48,6

47,3

46,4

40
30
20

17,3

22,4

19

18,8
12,5

10
0
2015

2016

Поточна ліквідність, %

2017
Абсолютна ліквідність,%

2018

2019

Коефіцієнт автономії, %

Рис. 4.11. Динаміка фінансових показників

сектору національної

економіки «Професійна, наукова та технічна діяльність» за КВЕД
Джерело: узагальнено автором за даними [266;267]
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Рис. 4.12. Динаміка фінансових показників

сектору національної

економіки «Професійна, наукова та технічна діяльність» за КВЕД
Джерело: узагальнено автором за даними [266;267]
Так, нормативні показники поточної ліквідності (100%) виконано, втім,
абсолютної ліквідності (20%) – не виконано, коефіцієнта автономії (50%) виконано тільки у 2018 р. Значення показника «поточної ліквідності» незначно
зростали протягом 2016, 2017 років і темпи росту становили 98,76 % та 100,15 %
та незначно зменшувалися у 2018, 2019 роках до значень 99,71 % та 92,33 %
відповідно. Значення показника «абсолютної ліквідності» зменшувалося
протягом 2016, 2018 років і темпи росту становила 129,48 % та 84,82 %
відповідно. У 2018 році показник збільшився до 98,95 % та знов зменшується у
2019 році до значення темпів росту 66,49 %.
Значення показника «коефіцієнта автономії» зростали протягом 2016, 2017
та 2018 років і темпи росту становили 97,13 %, 102,75 % та 104,53 % відповідно.
У 2019 році відмічаємо його зменшення до значення 91,34 %.
Значення показника «рентабельності активів» зменшувалися протягом
усього періоду , при цьому протягом 2016, 2018 років відмічаємо різке його
зменшення із значення темпів росту 266,67 % до 112,50 %, протягом 2018-2019
років показник продовжував зменшуватися і становив 100,00 % та 88,89 %
відповідно. Також значення показника «рентабельності обігових коштів»
демонструють аналогічну тенденцію: різке падіння показника у 2016-2017 роках
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із значення темпів росту 300,00 % до 111,11 %, та подальше зменшення протягом
2018, 2019 років до значень темпів росту 105,00 % та 80,95 % відповідно.
Значення показника «чиста маржа» демонструють поступове падіння: із
значення темпів росту 166,67 % у 2016 році до 106,67 % у 2017 році. У 2018 році
показник залишається незмінним (106,25 %) та зменшується у 2019 році до
значення темпів росту 82,35 %. Значення показника «рентабельність сумарних
активів» різко зменшується протягом 2016-2017 років і темпи росту становили
233,33 % та 100,00 % відповідно. У 2018 році показник демонструє зростання до
значення темпів росту до 114,29 % та знов падіння до значення темпів росту
75,00 % у 2019 році.
Значення показника «оборотності активів» зменшувалися протягом 2016,
2017 років і темпи росту становили 125,00 % та 90,00 % відповідно. У 2018 році
показник незначно збільшився до значення темпів росту 100,00 % та знов
зменшився у 2019 році до значення темпів росту 88,89 %. Значення показника
«оборотності робочого капіталу» збільшувалися протягом 2016, 2017 років із
значення темпів росту 100,00 % до 108,33 %, та протягом 2018, 2019 років
зменшувався і темпи росту становили 100,00 % та 69,23 % відповідно. Значення
показника «оборотності дебіторської заборгованості» зменшувалися протягом
2016, 2017 років і темпи росту становили 116,22 % та 104,65 % відповідно, у 2018
році темпи росту незначно зросли до значення 111,11 % та різко зменшилися до
значення 78,00 % у 2019 році.
Отже, фінансові результати освітнього та наукового секторів національної
економіки невтішні, низька прибутковість обмежує розвиток, що потребує як
мінімум застосування нових існтурментів комерціалізації науково-технічної
діяльності. Прoтирiччя, щo cклaлocя мiж пocтiйнo зрocтaючим oбcягoм
викoнaниx нayкoвo-теxнiчниx рoбiт тa cпaдкoм нayкoємнicті ВВП oб’єктивнo
вiдoбрaжaють негaтивнi тенденцiї в нayкoвo-теxнiчнiй cферi Укрaїни.
Крім означених,
розвиток Україні,

до основних проблем, що гальмують інноваційний
відносять: недостатність фінансування;

відсутність

ефективної структури та методів використання інноваційного потенціалу;
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відсутність єдиного підходу до оцінювання інноваційного потенціалу та
активності;

недосконалість

інфраструктури,

законодавства;

механізмів

нерозвиненість

комерціалізації

результатів;

інноваційної
невизначеність

пріоритетів розвитку; відсутність науково-технічної підтримки тощо [269].
На жаль, в даний час вітчизняні підприємства невзмозі більше інвестувати
в дослідження і розробки, активніше впроваджувати технологічні новації і
застосовувати проривні технології в промисловому секторі. Багато підприємств
України

оснащені застарілими видами техніки, які сильно зношені і не

відповідають

сучасним

вимогам,

що

є

однією

з

причин

їх

неконкурентоспроможності, високого рівня собівартості, гіршої якості продукції
в порівнянні із зарубіжними товаровиробниками. Поточний рівень фінансування
інноваційної діяльності як з боку держави, так і інвестиційного сектора, явно
недостатній для докорінної зміни моделі економічного розвитку.
У країнах, що лідирують за показником інвестиційної активності в
інноваціях, держава і великі приватні компанії вкладають значні грошові кошти
у фундаментальні та прикладні дослідження, в той час як в Україні величина
інвестиційних вкладень в інновації недостатня для отримання якісних
результатів у процесі досліджень і розробок.
Для досягнення інноваційного розвитку національної економіки необхідна
гармонізація діяльності державних структур, науки і бізнесу. Саме ці фактори
можуть послужити основою для розробки концепції формування взаємодії
бізнесу, науки і влади для переходу України до інноваційного розвитку
національної економіки відповідно до моделі «потрійна спіраль».
Таким

чином,

основою

ефективного

економічного

розвитку

є

впровадження концепції формування взаємодії бізнесу, науки і влади в контексті
переходу України до сучасних умов інноваційного розвитку національної
економіки.
Показовою особливістю забезпечення інноваційного розвитку української
економіки є структура національної економіки, що відповідає в останні кілька
років 96% всіх товарів, вироблених в Україні, припадає на галузі III-IV
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технологічного укладу [40]. На їх частку припало 97% інвестиційних активів і
93% витрат на технічне оснащення і модернізацію. Таким чином, інноваційні
процеси в українській економіці практично не впливають на подолання технікотехнологічного розриву між Україною і розвиненими країнами і подолання
технологічної багатоукладності.
4.2. Діагностика коопераційних ефектів взаємодії влади, науки і
бізнесу
Зусилля

з

розширення

взаємодії

між

державними

науковими

організаціями, університетами і реальним сектором економіки (насамперед,
промисловими компаніями) робляться в розвинених країнах протягом багатьох
років. Каменем спотикання і бар’єром для такої співпраці, як правило, стає
питання про приналежність прав на результати інноваційних розробок. З одного
боку, очевидно, що для успішного трансферу технологій наукова лабораторія
(державна або університетська) повинна передати їх підприємству, але з іншого
- збереження цих прав за лабораторією стимулює її до подальшого розвитку і
розширення співпраці з реальним сектором економіки.
Практика показала, що вищеназвана проблема, безумовно, має своє
рішення (хоча не завжди просте й однозначне). Інтереси лабораторії і приватної
компанії по відношенню до результатів інноваційних розробок помітно
різняться. Якщо компанія зацікавлена в отриманні тимчасової конкурентної
переваги за рахунок інновацій, то лабораторія - в закріпленні постійного
авторства на отриманий результат (з метою публікаціі, отримання офіційного
права на продовження інноваційних розробок, посилення престижу і визнання
науковим співтовариством). Беручи до уваги цю логіку, уряди низки країн
знаходили компромісні варіанти, які зазвичай зводилися до того, що компанії
отримували виняткове право використання наукових результатів і технологій
протягом обмеженого періоду часу, в той час як авторство закріплювалося за
дослідниками (лабораторією, науковою організацією, універсітетом). Навіть у
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випадках, коли замовником розробок була держава, всі права на їх результати
залишалися за дослідницьким колективом (за винятком випадків, пов’язаних з
інтересами національної безпеки, і деяких інших).
Для ефективного функціонування і планомірного розвитку інноваційної
економіки необхідна комплексна, ефективно діюча національна система, кожен
елемент якої пропорційно розвинений і ефективно взаємодіє з іншими частинами
цілого.
Теорія інтеграції і трансакційних витрат Р. Коуза [270, с. 11-32] дозволяє
зробити висновок особи про те, що кооперационно-інтеграційна взаємодія,
незалежно від форм його прояву (горизонтальна та/або вертикальна інтеграція),
сприяє мінімізації витрат і дозволяє отримувати ефект від масштабу і
різноманітності. У цьому випадку ринковій конкуренції протиставляється стійка
організаційна структура, заснована на контрактних і майнових відносинах.
Об’єднуючись, індивіди прагнуть до підвищення ефективності як власної, так і
колективної діяльності. Більш того, в інтегрованих структурах скорочуються до
мінімуму ризик обману і опортуністична поведінка учасників.
Таким чином, кооперація та інтеграція та їх сучасні організаційні форми
виступають в якості найважливіших факторів стратегічної спрямованості на
економічне зростання господарюючих суб’єктів, отримання за рахунок цього
синергетичного ефекту, який характеризується перевищенням сукупного
результату над сумою його складових.
Міжфірмова

кооперація

є

альтернативним

варіантом

структурної

організації винахідницької діяльності, що відрізняється тим, що тут не
передбачається збереження за підприємством обов’язку самостійного виконання
всіх стадій інноваційних розробок. В рамках систем кооперації роботи за
інноваційним проектом поділяються між кількома тісно взаємодіючими
організаціями, що мають різну спеціалізацію і пов’язаними один з одним
договірними зобов’язаннями.
Основними стимулами кооперації в області інноваційної діяльності і,
відповідно, основними видами ефектів такої кооперації є наступні:
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- мінімізація власних витрат кожного з учасників розробки за рахунок його
часткової, а не повної участі у фінансуванні проекту;
- забезпечення синергії взаємодоповнюючих ноу-хау партнерів;
- забезпечення можливості розширення цільових ринків збуту інноваційної
продукції кожного з партнерів за рахунок взаємного освоєння ринкових секторів;
- використання переваг спеціалізації:
а) мінімізація строків здійснення окремих стадій інноваційної розробки за
рахунок розподілу відповідальності за їх виконання між партнерами відповідно
до специфіки їх інноваційного потенціалу;
б) мінімізація ймовірності виникнення ризикових ситуацій в ході
здійснення окремих стадій інноваційної розробки за рахунок виконання кожної
з цих стадій спеціалізованими організаціями;
в) розширення спектру корисних властивостей створюваних нововведень
за рахунок забезпечення міждисциплінарності проведених НДДКР;
- прискорення процесів технологічного трансферу за рахунок формування
між кооперуючими підприємствами розвинених систем інформаційного обміну.
Ефективність процесів міжфірмової кооперації у сфері інноваційної
діяльності визначається складним комплексом різних факторів, основними з
яких є:
- ступінь узгодженості цілей взаємодіючих організацій;
- можливість узгодженого розподілу результатів спільної розробки між її
учасниками;
- ступінь

відмінності

в

рівні

техніко-технологічного

потенціалу

взаємодіючих організацій;
- ступінь узгодженості параметрів систем

управління

організацій-

партнерів;
- ступінь узгодженості організаційних культур організацій-партнерів.
Кооперація в інноваційній сфері може мати безліч різних форм, загальна
сукупність яких може бути розділена на три напрямки:
а) кооперація промислових підприємств однієї або декількох суміжних
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галузей;
б) кооперація промислових підприємств з науковими та дослідницькими
організаціями;
в) кооперація промислових підприємств з елементами регіональної
інноваційної інфраструктури.
Кооперація промислових підприємств однієї або декількох суміжних
галузей може здійснюватися в рамках вертикально або горизонтально
інтегрованих господарських систем. Основними різновидами вертикально
інтегрованих систем, що беруть участь у здійсненні інноваційної діяльності, є
фінансово-промислові групи та холдинги. Оскільки такі системи включають в
себе підприємства, пов’язані в єдині технологічні ланцюжки, то основна їх роль
в інноваційних процесах полягає в активізації міжгалузевої дифузії інновацій.
Спільна ж реалізація підприємствами таких систем будь-яких загальних
інноваційних проектів є досить рідкісною, оскільки науково-технічний
потенціал подібних підприємств насамперед орієнтований на підтримку
ефективності їх власної роботи в рамках загального технологічного ланцюжка.
Горизонтальна кооперація одно або різногалузевих підприємств є
найбільш поширеною формою реалізації великомасштабних інноваційних
проектів, що вимагають значних інвестиційних вкладень і широких ринків збуту,
необхідних для прискорення окупності розробок. Така кооперація передбачає
об’єднання взаємодіючих підприємств в різного роду стратегічні альянси,
основними різновидами яких є різного роду асоціації та консорціуми. Основна
ідея формування стратегічних альянсів у сфері інноваційної діяльності полягає в
тому, щоб спільними зусиллями всіх учасників організувати виконання
найбільш ризикованих початкових стадій інноваційної розробки (зазвичай фундаментальних досліджень), а потім розподілити отримані результати між
усіма партнерами для подальшого самостійного їх освоєння. Таким чином, якщо
на початкових стадіях розробки кооперуються підприємства працюють спільно
один з одним, об’єднуючи свій науково-дослідний потенціал, то на пізніх її
стадіях між учасниками альянсу починається гостра конкуренція, яка сприяє
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швидкому виведенню на ринок найбільш перспективних зразків нової продукції.
Асоціації як різновид стратегічних альянсів сфери НДДКР являють собою
добровільно формуються договірні об’єднання підприємств, створювані для
проведення спільних досліджень і розробок. В рамках асоціацій зазвичай
створюються спеціалізовані фірми, виробництва і центри, що надають всім
учасникам асоціації необхідні дослідницькі, технологічні, маркетингові,
юридичні та інші послуги. Підприємства, що входять до асоціації, зберігають
свою повну самостійність і можуть одночасно бути учасниками інших форм
міжфірмової кооперації.
Консорціуми в сфері інноваційної діяльності зазвичай створюються для
реалізації

великомасштабних

підприємств-учасників,

науково-технічних

консорціуми

виконують

програм.
функції

Об'єднуючи
з

проведення

стратегічно значимих НДДКР, розробку ключових технологій і стандартів.
Як і у випадку з асоціаціями, підприємства-учасники консорціумів
зберігають свою повну юридичну і ділову самостійність.
Керівництво діяльністю асоціацій і консорціумів здійснюють спеціально
створювані управлінські органи (правління), яким підприємства-учасники
делегують повноваження з вироблення єдиної дослідницької політики і
розпорядження загальними ресурсами.
Кооперація промислових підприємств з науковими і дослідницькими
організаціями
інноваційні

здійснюється
проекти

тоді,

вимагають

коли

розробляються

частого

підприємствами

здійснення

спеціалізованих

фундаментальних досліджень, а також в тих випадках, коли підприємства
прагнуть обмежити доступ конкурентів до результатів своєї дослідницької
діяльності. Такого роду кооперація зазвичай протікає в двох основних формах: у
формі реалізації спільних дослідницьких програм і у формі створення спільних
дослідницьких центрів академічного і промислового секторів. При першому
варіанті промислові компанії спонсорують дослідження, відповідні наукової
спеціалізації окремих підрозділів різних НДІ або університетів.
Другий

варіант

орієнтований

на

встановлення

більш

тривалих
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партнерських зв’язків між промисловими компаніями та науково-дослідними
організаціями. Для встановлення таких зв’язків створюються спеціалізовані
дослідницькі центри, що фінансуються за рахунок коштів промислової компанії
і включають до свого складу як її власних фахівців, так і персонал наукової
організації. Основною метою функціонування таких центрів є виконання
фундаментальних досліджень та частини прикладних НДДКР для інноваційних
проектів промислової компанії-інвестора.
В цілому, існуючі оцінки показують, що кооперація промислових
підприємств з науковими і дослідницькими організаціями дозволяє на порядок
знижувати вартість і ступінь ризику виконання початкових стадій інноваційних
проектів.
Кооперація

промислових

підприємств

з

елементами

регіональної

інноваційної інфраструктури є однією з найбільш ефективних форм структурної
організації

винахідницької

діяльності.

Основними

перевагами

подібної

кооперації є включення підприємства в розвинену систему інформаційного
забезпечення інноваційної діяльності, а також можливість оперативного
використання на всіх стадіях здійснення інноваційних розробок послуг
спеціалізованих

фірм

(дослідних,

дослідно-виробничих,

консалтингових,

маркетингових тощо). Інноваційна інфраструктура економічно розвинених
регіонів включає в себе велику кількість різного роду суб’єктів, найбільш
значущими з яких є технопарки і технополіси [271].
Основною функцією технопарків є формування та підтримка малих
інноваційних фірм за рахунок надання їм на пільгових умовах повного
комплексу спеціалізованих послуг з розгортання нового бізнесу. З точки зору
промислових компаній, ефект від взаємодії з технопарками насамперед
проявляється в можливості систематичного відділення проектних підрозділів,
що займаються реалізацією будь-яких ризикованих інноваційних розробок і
перетворення їх в самостійні структурні одиниці, контрольовані за допомогою
механізмів дочірнього управління і володіння контрольним пакетом акцій.
Розміщення таких відокремлених підрозділів в рамках технопарків дозволяє
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здійснювати

їх

(дослідницькими,

комплексне

обслуговування

консалтинговими,

спеціалізованими

маркетинговими

тощо),

фірмами
істотно

скорочуючи при цьому накладні витрати і мінімізуючи ступінь ризику.
Технополіси є більшими структурними утвореннями і являють собою
особливі регіональні зони, в яких групуються організації, що беруть участь у
виконанні різних стадій інноваційних процесів [248]. У структуру технополісів
зазвичай включаються технопарки, дослідницькі центри промислових компаній
і академічної науки, різного роду лабораторії і науково-дослідні інститути,
досвідчені підприємства, інформаційні центри, юридичні та фінансові фірми.
Завдяки високій насиченості технополісу інноваційно-активними організаціями,
в ньому створюються всі необхідні умови для швидкої та ефективної реалізації
всіх стадій інноваційного процесу. Інтеграція підрозділів промислових компаній
в структуру технополісів дає їм можливість більш оперативного входження в
різного роду стратегічні альянси сфери НДДКР, підвищує рівень їх
інформаційної забезпеченості і сприяє швидкому нарощуванню їх інноваційного
потенціалу.
Набір пояснюючих змінних в обох економетричних моделях ідентичний.
На основі загальновизнаних методологічних підходів потенційні детермінанти
коопераційних стратегій компаній були згруповані за шістьма категоріями:
загальна

характеристика

підприємства,

умови

конкуренції

на

ринку,

технологічні можливості, абсорбційна та інноваційна спроможності, специфіка
організації прав власності, наявність державної підтримки.
Зміни, що відбуваються в системі взаємодії сектора науки і освіти, бізнесструктур, органів державного управління впливають на зміни форм їх взаємодії.
Перехід від ієрархічної системи з державними директивами до мережевої моделі
взаємодії з гнучкими структурами, розвиненими комунікаційними каналами та
державного координування діяльності всіх зацікавлених груп учасників вимагає
розробки нових форм взаємодії з урахуванням їх інтересів. Розуміння локальних
потреб, специфічних для наукових організацій, сектору освіти та бізнесструктур, як основних споживачів наукового продукту, обумовлює необхідність
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забезпечення сфокусованості інтересів усіх зацікавлених груп учасників на
ключових завданнях розвитку науково-технологічної сфери.
Виникає необхідність формування узгодженого бачення наукового і
технологічного майбутнього України у всіх зацікавлених груп учасників з метою
врахування різноспрямованості їх інтересів щодо вирішення тих чи інших
науково-технологічних питань для спільного прийняття управлінських рішень і
досягнення цілей кожним з учасників.
В ході аналізу взаємодії МОН України з іншими учасниками взаємодії
виявлено

основні

форми

взаємодії:

інформаційно-комунікаційна,

консультаційна та експертна. Інформаційно-комунікаційна форма взаємодії,
насамперед, виражена через механізми формування комунікацій в інтернетсередовищі і форми представлення та популяризації наукової діяльності в
засобах масової інформації. Консультаційна форма взаємодії виражена через
механізм формування очних комунікацій (конференції, телеконференції,
телемости, «круглі столи»), на яких в режимі діалогу виражається громадська
думка, що враховується в питаннях формування та реалізації науково-технічної
політики. Експертна форма взаємодії виражена у створенні умов для проведення
повноцінної експертної оцінки з питань формування та реалізації науковотехнічної політики з боку всіх зацікавлених груп учасників та адекватних
механізмів її опрацювання.
Ключова роль у процесі взаємодії зацікавлених груп учасників відводиться
державі, яка створює умови для консолідації інтересів усіх груп учасників у
процесі формування і реалізації пріоритетів розвитку науки і технологій; є
ретранслятором - інформує широку громадськість про стан науковотехнологічного комплексу і напрями його розвитку; гарантом виконання
досягнутих домовленостей, тобто закріплює в нормативно-правових актах
досягнуті в процесі обговорення домовленістю; координатором, тобто
забезпечує стійкість процесу взаємодії між спеціалізованими групами учасників.
З метою усунення дискоординації взаємодії науки (освіти), бізнес-структур і
держави з питань формування та реалізації науково-технічної політики України
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розроблено комплекс заходів, що враховує координуючу роль МОН України у
взаємодії всіх учасників.
За результатами проведеного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду
пропозиції згруповані за двома напрямками ( табл. 4.7).
Таблиця 4.7
Координуючі заходи МОН України МОН України
Напрямки
Створення
інформаційнокомунікативних
умов взаємодії МОН
України та
зацікавлених груп
учасників з питань
формування та
реалізації науковотехнічної політики
Створення
інформаційнокомунікативних
умов взаємодії МОН
України та
зацікавлених груп
учасників в рамках
науковотехнологічного
кластера

Необхідно спрямовувати свої дії на виконання таких функції:
- інформування зацікавлених груп учасників про результати проведеної
науково-технічної політики;
- врахування громадської думки в процесі формування науково-технічної
політики;
- залучення представників наукової громадськості, бізнесу і освіти до
процесу формування та реалізації науково-технічної політики.

Інтереси груп учасників, за якими встановлюється діалог з державою з
питань формування та реалізації науково-технічної політики України,
можна сформулювати наступним чином:
- зацікавленість у діалозі «держава-бізнес» складається, з одного боку, у
створенні державою умов для проведення власних наукових досліджень і
використання результатів інтелектуальної діяльності у виробничому
процесі, а, з іншого боку, врахування думки бізнесу про спільні форми
взаємодії і вимог з його боку до якості наукового продукту;
- зацікавленість у діалозі «держава-наукове співтовариство» полягає, з
одного боку, у чіткому формулюванні цілей та вимог наукових
організацій, а, з іншого боку, в залученні державою наукових організацій
в активну наукову діяльність, що створює основу технологічної
незалежності, економічного розвитку України;
- зацікавленість у діалозі «бізнес-наукове співтовариство» дозволяє вченим
оцінити практичну застосовність своїх результатів інтелектуальної
діяльності та реальні потреби бізнесу, а підприємцям дізнатися про
потенційні можливості існуючих і майбутніх вітчизняних наукових
продуктів;
- зацікавленість в діалозі «держава-освіта» полягає, з одного боку, у
визначенні кола інтересів закладів освіти, а, з іншого боку, в розумінні та
обліку освітніми організаціями запитів з боку держави за структурою,
якістю і кількістю фахівців, затребуваних на ринку праці;
- зацікавленість в діалозі «бізнес-освіта» враховує, з одного боку, потреби
бізнесу, виражені в кваліфікаційних і кількісних показниках, що
пред’являються до фахівців, а, з іншого боку, забезпечує умови для
задоволення цих потреб на основі активних форм взаємодії між освітніми
організаціями та підприємствами промисловості і сфери послуг.

Джерело: складено автором за даними [248-271]
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Таким чином, організація процесу формування узгодженого бачення
наукового та технологічного майбутнього України у всіх зацікавлених груп
учасників через таке розширене обговорювання вирішення завдань та активне
залучення груп учасників дозволить державним органам, насамперед МОН
України,

своєчасно

реагувати

технологічного комплексу та

на

диспропорції

коригувати

у

розвитку

науково-

науково-технічну політику з

урахуванням їх інтересів.
Формування єдиного інформаційного простору для всіх зацікавлених груп
учасників, а також розвиток прямих і зворотних комунікативних каналів зв’язку
зажадало проведення аналізу діючих форм взаємодії наукової громадськості,
сектору освіти, бізнес-структур та органів державного управління (в особі МОН
України) в Україні та за кордоном і виявлення найбільш перспективні з них.
Гармонізація інтересів держави, науки і бізнесу з метою організації їх взаємодії
є найважливішою умовою ефективного інноваційного розвитку країни. В якості
координатора

взаємодії

виступає

держава,

створюючи

інформаційно-

комунікаційне середовище, що сприяє ефективній взаємодії влади, науки,
бізнесу.
В якості одного з основних механізмів, що сприяють гармонізації інтересів
всіх сторін, а також підтримці ефективного діалогу між ними, серйозний
розвиток отримали GR-технології, під якими розуміється системна взаємодія
основних зацікавлених груп з суб’єктами прийняття політичних рішень.
Основними прикладами використання GR-технологією при взаємодії з
державою з боку наукової спільноти є:
- участь у державних цільових програмах в якості консультантів та
експертів;
- моніторинг та аналіз ініціатив державної влади, що впливають на науку і
технології;
- отримання пільг та державних замовлень на виконання прикладних
наукових досліджень;
- формування довгострокової стратегії взаємодії організацій з державними
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органами з утворенням спільних центрів прийняття рішень;
- пропагандистські зусилля, спрямовані на підкреслення важливості участі
зацікавлених груп учасників у реалізації науково-технологічної політики;
- пропагандистські зусилля, спрямовані на інформування представниками
держави про діяльність зацікавлених груп учасників.
Ефективність GR-технологій визначається створенням сприятливих умов
для взаємодії всіх учасників з метою попередження можливих протиріч між
ними і вирішення поточних проблем у взаєминах з державою.
У зарубіжній практиці поширене поняття «просування науки», під яким
розуміється інформування широкої громадськості про досягнення науки і
залучення до обговорення неспеціалістів.
Основні методи просування наукової продукції включають в себе:
- створення рекламних матеріалів, що пропагують наукові досягнення;
- створення нового програмного забезпечення і баз даних в галузі науки і
технологій;
- просування наукової продукції через Інтернет та електронні засоби
масової інформації;
- участь у виставках, ярмарках, фестивалях науки;
- встановлення неформальних зв’язків з партнерами з бізнесу;
- участь у семінарах та публікації у спеціалізованих виданнях;
- персональні продажі наукової продукції.
При популяризації науки пропагандистські зусилля наукової спільноти в
першу чергу адресовані:
- політикам (державні та місцеві органи влади);
- бізнесу (в основному промисловості);
- освітньому співтовариству.
Використання маркетингових технологій в галузі науки розширюється,
перш за все, з метою успішної комерціалізації наукових досліджень і просування
результатів наукових досліджень до споживачів. Особливістю взаємодії «наукабізнес» з боку наукової спільноти є визначення ключового цільового ринку
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(бізнесу) в якості відправної точки для всієї науково-дослідної діяльності.
Наукове співтовариство здійснює маркетингові дослідження цього ринку,
формує маркетингову стратегію, впроваджує принципи управління відносинами
з клієнтами, формує інтерес у цільового ринку. Як правило, такі технології
застосовуються в точних науках, але можуть використовуватися і в інших
наукових дисциплінах.
При

взаємодії

наукового

співтовариства

з

освітнім

сектором

застосовуються методи популяризації науки. Втім, використовуються і інші
методи: створення науково-освітніх об’єднань, які здійснюють одночасно
генерацію знань, обмін знаннями та поширення знань (асоціації, консорціуми);
спільна участь наукових та освітніх організацій у різних конкурсах; організація
регулярних зустрічей і форумів представників наукових і науково-освітніх
організацій; поширення електронних і друкованих видань, що висвітлюють
проблеми науки і освіти; анкети, в яких представники наукових організацій,
освітнього сектора і бізнесу можуть вписати і відправити свої пропозиції.
При взаємодії освітнього сектора з бізнесом розвиваються моделі
взаємозв’язку

університетського

сектора

і

промисловості.

Взаємодія

виражається в написанні спільних наукових робіт і проведенні спільних
досліджень; організації представниками промисловості та університетського
сектора спільних лабораторій; розробці освітніх програм, орієнтованих на
інтереси промисловості; введенні в керівництво університетами представників
промисловості; здійсненні наукових досліджень за контрактами з бізнесом.
Органи державного управління впливають на дані процеси методами
непрямого регулювання (створення середовища для взаємодії та усунення
бар’єрів для взаємодії учасників, шляхом формування певних кодексів і практик
поведінки учасників взаємодії, створенням колаборативних мереж знань). З
одного боку, держава відіграє все більш активну роль у просуванні інновацій,
перетворюючи свої традиційні функції у функції, що сприяють розвитку
координації всіх учасників взаємодії. З іншого боку, йде «десуверенізація» передача управлінських функцій держави неформальним мережам.
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Популяризація науки необхідна для посилення взаєморозуміння між
вченими різних галузей науки; залучення в науку молодих кадрів; створення
наукових продуктів,

необхідних для

розвитку економіки; задоволення

фундаментальної потреби людини в знанні про стан науково-технологічного
комплексу країни і підвищення ефективності проведеної науково-технічної
політики.
Резюмуючи вищезазначене, слід зазначити, що для розвитку форм
взаємодії органів виконавчої влади з науковою громадськістю, освіти та бізнесу
потрібно:
- формування в інтернет-середовищі інтегративних комунікативних
майданчиків, де буде представлена консолідована інформація від зацікавлених
груп учасників;
- розробка механізмів збору та обробки консолідованої інформації для
МОН України;
- створення інформаційного багатоканального центру з формування
комунікаційної мережі взаємодії всіх зацікавлених груп учасників з питань
розвитку науки і технологій та забезпечення умов для її функціонування.
Узагальнення досліджень авторів дозволило зробити висновок про те, що
головним

мотивом

розвитку

коопераційно-інтеграційних

відносин

між

суб’єктами є отримання ефекту від спільної діяльності [349]. Союз підприємствпартнерів, який з’являється в результаті такої взаємодії, є взаємовигідним для
обох сторін. Його можна визначити як економічний симбіоз, тобто стійка,
довготривала економічна взаємодія, яка дає позитивний емерджентний ефект;
величина якого від спільної діяльності більша, ніж сума економічних ефектів
окремих підприємств від їх автономної діяльності. В таблиці 4.8 виокремлено
індикатори взаємодії і співпраці між державою, наукою і бізнесом, що
згруповано по категоріям.
При визначенні ефективності взаємодії кооперативної взаємодії крім
синергетичного методу можна використовувати і порівняльний. У цьому
випадку

ефективність

визначається

на

основі

порівняльного

аналізу
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ефективності окремих учасників до і після інтегрування (при обов’язковій
порівнянності інформації).
Таблиця 4.8
Детермінанти стратегій співпраці влади, науки і бізнесу
1

2
3

4

5
6

Категорія
Загальна
характеристика
підприємства
Умови
конкуренції
на ринку
Технологічні
можливості
фірми

Індикатори
Галузева приналежність, розмір, вік.
Право власності.
Рентабельність продажів.
Ринкова структура (монополія, олігополія, конкуренція).
Потенційні ринки збуту (місцеві, регіональні, національні,
зарубіжні).
Витрати на ІР та інновації.
Безперервні ІР.
Реалізація та тривалість створення технологічних інновацій
(продуктових і процесних).
Абсорбційна
Наявність кваліфікованих кадрів.
здатність
Заохочення вищим менеджментом компанії кооперації із
фірми
зовнішніми партнерами.
Наявність стандартних процедур співпраці.
Оцінка зусиль зовнішніх партнерів.
Специфіка прав Механізми захисту інтелектуальної власності (правові та
власності
стратегічні).
Наявність
Цільові (субсидії, гранти державних фондів, введення нових
державної
технічних регламентів, стандартів та ін.), горизонтальні
підтримки
(податкові пільги, амортизаційна премія та ін.) і мережеві
(програми створення і розвитку технологічних платформ,
територіальних інноваційних кластерів та ін.).
Джерело: складено автором за даними [349]

Крім того, можна застосовувати сукупний метод визначення ефекту від
кооперації та інтеграції господарюючих суб’єктів, який проявляється через
збільшення доходів і посилення грошових потоків.
Дослідження цілей і форм кооперації між бізнесом і наукою, факторів, що
детермінують її ефективність, залишається актуальним питанням економічної
науки та управлінської практики (в частині формування доказових рекомендацій
з політики у сфері науки, технологій, інновацій).
В Україні, незважаючи на активні зусилля держави, стійкі схеми взаємодії
науки і бізнесу поки не достатньо використовуються. Розвитку практики
багатопланових мережевих контактів перешкоджають цілий ряд внутрішніх
обмежень і проблем загальноекономічного, технологічного інституційного
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характеру. Серед них: низька інноваційна активність компаній; недостатній
попит на результати науки (включаючи фундаментальну) в економіці;
розбалансована
самостійних

інституційна

дослідницьких

функціональна

роз’єднаність

університетів,

наукових

структура

наукової

інститутів,

державної

і

неузгодженість

організацій

і

мережі

(домінування

форми

власності);

дослідницьких

компаній;

стратегій

фрагментарність

і

суперечливість нормативної правової бази; галузеві і регіональні дисбаланси
тощо.
Для

активізації

співпраці

держави,

науки

і

бізнесу

необхідно

проаналізувати фактори, що впливають на залученість підприємств в процес
комерціалізації наукових результатів і технологій і його результативність;
можливі форми кооперації; сприйнятливість компаній і організацій до
релевантних інструментів державної підтримки. Одна з можливих причин низька схильність бізнесу до інноваційних стратегій, заснованих на інноваційних
розробках,

тобто

домінування

практики

запозичення

готових

рішень,

копіювання та імпорту технологій.
Ключову роль у рішенні про взаємодію з дослідницькими структурами в
процесі інноваційної діяльності відіграє наявність (і практичне використання)
ефективних методів захисту інтелектуальної власності на підприємстві. Саме
вони визначають можливість отримання економічної вигоди від використання
технологічних нововведень. Отримані результати свідчать про значний
позитивний вплив формальних (патентування винаходів, промислових зразків і
корисних моделей, реєстрація товарних знаків, угоди про конфіденційність) і
неформальних (забезпечення комерційної таємниці, ускладнене проектування
виробів, ноу-хау) механізмів захисту інтелектуальної власності. Профіль
компаній, зацікавлених у придбанні у українських дослідницьких структур
наукових розробок і впровадженні технологій, і компаній, що віддають перевагу
консалтингові та інші науково-технологічні послуги, значно розрізняються. У
процесі взаємодії з ЗВО та науковими центрами підприємства з високою
абсорбційною здатністю частіше орієнтовані на інноваційні розробки та
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впровадження отриманих результатів у виробництво. Проведення керівництвом
компанії політики залучення зовнішніх партнерів в інноваційний процес
підвищує якість співпраці - компанія адаптує придбані технології і створює
товари і послуги з високим рівнем новизни.
Підприємства, для яких проведення інноваційних розробок на постійній
основі представляється важливим фактором комерційного успіху, також частіше
налагоджують контакти з ЗВО та науковими організаціями з метою створення
інновацій з високою ринковою новизною (нових у світі).
Однак фокус на впровадження науково-технічних результатів і створення
нових для ринку товарів і послуг вимагає постійного вдосконалення правових і
стратегічних механізмів захисту інтелектуальної власності як на макро-, так і на
мікрорівні.
Промислові підприємства, які взаємодіють з науковими організаціями та
університетами,

бажаючи

отримати

консультаційні науково-технологічні

послуги (замість впровадження науково-технічних результатів), в основному
оперують в конкурентному середовищі на середньо - і високотехнологічних
ринках. Вони розглядають кооперацію з виробниками знань як інструмент для
отримання та / або утримання конкурентної переваги.
Гострим для України питанням залишається необхідність зниження
бар’єрів для ефективного трансферу знань і технологій,

практичного

впровадження промисловими підприємствами знань, отриманих в процесі
науково-технологічної кооперації.
Основні проблеми, з якими стикаються вітчизняні інноваційні компанії в
цій галузі – брак фінансових ресурсів і високі економічні ризики. Трансферу
перешкоджає також недостатній рівень готовності наукових результатів і
технологій до практичного впровадження на виробництві.
Діюча система державного управління у сфері науки і технологій,
включаючи горизонтальні, цільові (вертикальні) і мережеві інструменти,
фактично не орієнтована на розширення коопераційних процесів і виникнення
нових партнерств. Фокус спрямований, як правило, на сприяння вже існуючої
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взаємодії (наприклад, на продовження контрактів). Рішення компанії про
впровадження наукових результатів і технологій у практичну діяльність слабо
пов’язане з наявністю державної підтримки: значущої кореляції між державним
стимулюванням і більш результативною (високотехнологічною) співпрацею
бізнесу з наукою не виявлено. Виняток становлять тільки мережеві заходи
підтримки - створення і розвиток технологічних платформ, підтримка
територіальних інноваційних кластерів, інформаційних мереж та ін.
Коопераційні стратегії інноваційно активних промислових підприємств
різноманітні. Вони узгоджуються із загальною теорією і свідчать про те, що
ймовірність співпраці з науковими організаціями і ЗВО і впровадження науковотехнічних результатів у практичну діяльність вище для великих і технологічно
просунутих компаній, що володіють високим інноваційним потенціалом і
ефективними механізмами управління інтелектуальною власністю. Однак і для
них фактори, стимули і бар’єри істотно розрізняються в залежності від цілей
кооперації та обраної учасниками моделі співпраці.
Хоча державна підтримка за інших рівних умов не надто сильно впливає
на розширення практики партнерства з науковими організаціями та ЗВО, а її
масштаби і ефективність обмежені, вона, безсумнівно, може сприяти розвитку
вже встановлених зв’язків і пролонгації співпраці. Це підтверджує і досвід
багатьох зарубіжних країн.
Ефективність комплексної політики

може

підвищуватися

в міру

включення додаткових регуляторів. Однак ця закономірність реалізується до
певної межі. Координація і управління занадто великим числом інструментів надмірно складний процес, який призводить до невиправданих адміністративних
витрат для органів управління, породжує ризики і невизначеність, ускладнює
функціонування університетів і наукових організацій. В умовах обмеженого
бюджету більш раціональним видається реалізація нехай і обмеженого, але
узгодженого комплексу заходів підтримки кооперації між бізнесом і наукою, з
чіткими цілями, цільовими індикаторами і траєкторіями їх досягнення. При
цьому важливо забезпечити баланс між інструментами стимулювання попиту (з
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боку бізнесу) на результати інноваційних розробок та їх пропозиції (з боку
науки), з метою їх практичного використання у виробництві. Отримання
зворотного зв’язку від основних зацікавлених сторін (представників наукових і
освітніх організацій, приватних фірм та ін.) може мати вирішальне значення для
оптимізації комплексу заходів політики, спрямованих на стимулювання
взаємодії науки і бізнесу в процесі комерціалізації інноваційних розробок.
Розглянемо діяльність суб’єктів з точки зору взаємодії в досягненні
результатів. Наведемо взаємозв’язок тріади інноваційного підходу управління
«освіта-наука-виробництво». Освіта забезпечує передачу систематизованих
знань, умінь, навичок і є основним механізмом відтворення кваліфікованої
робочої сили і фахівців, що складають основу економіки постіндустріального
періоду її розвитку.

Наука забезпечує генерацію фундаментальних знань і

проведення прикладних досліджень і розробок, що визначають зміну
технологічного базису виробничої сфери. Завдання виробництва включають
виробництво

наукомісткої

продукції,

покликаної

забезпечити

конкурентоспроможність країни на світовому ринку.
Метою корпоративного управління має стати тісна взаємодія елементів
цієї тріади. Результатом налагодженої тісної взаємодії всіх ланок буде зниження
витрат ресурсів і часу на досягнення цілей як кожного з учасників, так і загальних
цілей корпорації.

Для вирішення основних проблем окремих аспектів

управління і забезпечення конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів
повинен

бути

знайдений

коопераційний

ефект

в

корпоративному

та

інноваційному управлінні. Для знаходження ефекту необхідно корпораціям
ініціювати і створювати інфраструктурні майданчики.
Вихідним моментом в процесі інтеграційної взаємодії є оцінка стану і
виявлення інтересів учасників, що дозволяють сформулювати стратегічну мету і
визначити кінцевий результат цієї взаємодії, виходячи з наявних потенційних
можливостей

(рис.

4.13).

Оцінка

ефективності

інтеграційної взаємодії

визначається з позиції функціональних аспектів: економічного (величина і
динаміка сукупних доходів і витрат); соціального (рівень доходів працівників,
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рівень «віддачі» трудового потенціалу); ринкового (зміцнення ринкових позицій
і розширення сфери впливу на ринку) результатів. Детальна схема організаційноекономічного механізму узгодження інтересів учасників інтеграційної структури
може бути представлена у вигляді декількох блоків: взаємне узгодження
інтересів центрів (виробничого і фінансового) і узгодження інтересів кожного
центру з іншими учасниками інтеграційної структури. Необхідно відзначити, що
стратегічна мета об’єднання, з одного боку, випливає з інтересів її учасників, а з
іншого, — є орієнтиром в інтеграційній взаємодії всіх суб’єктів.
Виявлення потенційних можливостей

взаємодії влади, науки і бізнесу

Визначення

Визначення

інтересів
учасників

результатів
взаємодії

Визначення

стратегічних цілей

Оцінка коопераційних ефектів

взаємодії влади, науки і бізнесу

Рис. 4.13. Схема інтеграційної взаємодії влади, науки і бізнесу
Джерело: узагальнено автором

Таким чином, учасників взаємовідносин влади, науки і бізнесу мають
інтереси, які збігаються в одних сферах, але розходяться в інших. Спільність
інтересів полягає в тому, що в звичайній ситуації всі учасники корпоративних
відносин зацікавлені у стабільності існування і прибутковості діяльності
компанії, з якою вони пов’язані.
Водночас,
корпоративних

узагальнюючи
відносин,

можна

інтереси

основних

груп

виділити

наступні

найбільш

учасників
значущі

відмінності між ними. У сучасній економіці одним з дієвих інструментів
отримання доступу до нових знань на рівні підприємств і організацій є
формування і реалізація коопераційних стратегій. У процесі створення інновацій
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компанії

приділяють

увагу

не

тільки

підтримці

власних

(внутрішньокорпоративних) досліджень і розробок, а й залученню нових ідей,
інтелектуальних результатів і компетенцій ззовні.
В Україні головною проблемою взаємодії бізнесу і науки є практично
повна відсутність координації між наукою і реальним сектором економіки. Це
пояснюється тим, що основною метою досліджень є пізнання світу і сутності
явищ, чим займаються вчені - фундаменталісти. Бізнесу, головна мета якого отримання прибутку, набагато важливіше практичне застосування знань, тобто
впровадження винаходів представників прикладних наук для підвищення якості
продукції і зростання продуктивності.
Більшість інноваційно-активних підприємств вітчизняної промисловості в
Україні, як і в інших країнах, співпрацюють із зовнішніми організаціями в
процесі створення, комерціалізації та використання інновацій. Однак найчастіше
ці взаємодії носять нерегулярний характер. Система взаємовідносин компаній з
партнерами в інноваційній сфері спирається на різноманітні типи і форми
коопераційних зв’язків (рис. 4.14).
Традиційна модель взаємодії
держави, науки і бізнесу
ДЕРЖАВА

Наука

Фундаментальна
наука

Виробничий
запит на наукові
дослідження та
розробки

Освіта - кадри
Базові кафедри виробничих
підприємств у ЗВО

Виробництво, виробник
інноваційної продукції
Виробничий запит на
наукові дослідження та
розробки

Практика на підприємствах
працевлаштування
кваліфікація

Рис. 4.14. Структуризація коопераційних зв’язків в системі взаємовідносин
підприємств та партнерів в інноваційному середовищі
Джерело: узагальнено автором
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На рисунку 4.15 представлено процес формування коопераційного ефекту
від взаємодії влади, науки і бізнесу.

Держава

Наука

Бізнес

Ресурсне забезпечення
Університети
Наукові кадри
Дослідницькі
лабораторії

Інноваційна
інфраструктура

Матеріальнотехнічне
забезпечення

Захист
інтелектуальної
власності

Бюджетне
фінансування

Коопераційний ефект
Високотехнологічний продукт
Знання

Результат
фундаментальни
х досліджень

Результат
прикладних
досліджень

Серійна
продукція

Рис. 4.15. Процес формування коопераційного ефекту від взаємодії влади,
науки і бізнесу
Джерело: узагальнено автором
Інтенсивність взаємодії з сектором виробництва знань - з науковими
організаціями та університетами - істотно нижче. Тим часом, сектор досліджень
і розробок може стати важливим стратегічним партнером, контакти з яким
дозволяють забезпечити більш високий рівень новизни інноваційної продукції і
технологій, конкурентоспроможності виробленої продукції.
Органи державної влади - стратегічно важливі партери по кооперації, так
як вони одночасно створюють правову, а часто, і фінансову основу для співпраці,
реалізують важливі ініціативи в інноваційній сфері. Незначна кількість
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інноваційно-активних промислових підприємств хоч раз вступали у співпрацю з
ними.
Інноваційно-активних підприємств, які не мають коопераційних зв’язків,
практично немає; одночасно не так багато і просунутих підприємств, які мають
розгалужену партнерську мережу, взаємодіють з контрагентами з різних секторів
економіки в рамках конкретного інноваційного проекту або напрямку діяльності.

Наука
Прогнози та експертиза
Фундаментальні дослідження
Прикладні дослідження

Держава
Державна
програма

Законодавче забезпечення
Бюджетне фінансування
Податкове стимулювання
Інноваційний клімат

Бізнес
Інноваційно-інвестиційні проекти
Фінансові та інші ресурси
Освоєння ринкових ніш

Рис. 4.16. Модель реалізації Стратегії інноваційного розвитку
Джерело: узагальнено автором
Розмір підприємства і вид економічної діяльності часто обумовлюють
вибір моделі кооперації. Так, найпростіша, вертикальна модель міжфірмової
кооперації, характерна для більшості респондентів, що відносяться до сегменту
малих низькотехнологічних підприємств (більше 50%). Великий інноваційний
бізнес, орієнтований на виробництво високотехнологічної продукції, що
зазвичай пов’язано з високими витратами і ризиком, як правило, є основним
учасником мережевих взаємодій.
Обрана коопераційна стратегія відображає, з одного боку, наявний
інноваційний потенціал підприємства, впливає на рішення про вихід на нові
ринки збуту.
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З іншого боку, саме наявність інноваційних компетенцій і поточна
географія ринку збуту багато в чому зумовлюють модель співпраці із зовнішніми
організаціями в процесі створення і впровадження нововведень.
Таким чином, нами надано аналіз коопераційних зв’язків влади, науки і
бізнесу щодо їх потенційної співпраці в напрямку інноваційного розвитку
країни.
Далі необхідно провести оцінювання коопераційних ефектів взаємної
зацікавленості і участі в рамках процесу взаємодії влади, науки і бізнесу за
моделлю «потрійна спіраль». З метою виявлення тісноти взаємозв’язків між
показниками інноваційного ресурсу та науковими і творчими результатами його
реалізації застосовано непараметричний коефіцієнт кореляції Спірмена.
Результати розрахунків в імпульсній інтерпретації показано в табл. 4.9 [40].
За результатами розрахунків жоден з суб-індексів першого рівня
інноваційного ресурсу не демонструє монотонної пов’язаності конструктивного
типу з аналогічними суб-індексами наукових і творчих результатів його
реалізації.
Обсяги ВВП і розвиток інфраструктури мають збіг тенденцій з розвитком
технологій і знань на рівні конструктивного шуму, але практично не
співвідносяться з результатами креативної діяльності. Натомість результати
креативної діяльності демонструють конструктивний збіг лише з тенденцією
розвитку внутрішнього ринку і тільки на рівні конструктивного шуму. Розвиток
технологій і знань не співвідноситься за своїми змінами ні з розвитком
внутрішнього ринку, ні з розвитком бізнесу. Зміни суб-індексу розвитку бізнесу
досить часто не співпадають за напрямом з креативними результатами, тобто,
чинять деструктивний вплив.
Конструктивний монотонний збіг розвитку технологій і знань фіксується
для таких суб-індексів другого рівня, як зміни регуляторного середовища і вищої
освіти, а деструктивний – для загальної освіти і доступності кредитування.
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Таблиця 4.9.

Креативні
товари і послуги
Он-лайн
креативність

Нематеріальні
активи

Креативна
діяльність

Поширеня знань

Вплив знань

Розвиток
технологій і
знань
Створення знань

Показники, бали

Результати
інновацій

Імпульсна інтерпретація результатів рангової кореляції Спірмена

ВВП (у млрд. $)
Ш(+) Ш(+) Ш(+)
1
0
0
Ш(-) 0
0
Інститути
0
0
0 Ш(+) 0
0
0
0
0
Ш(+)
0
0
0
0
0
- 1 Ш(+) Ш(+)
 політична ситуація
0
1
1
1 Ш(-) 0
0
0
0
 регуляторне середовище
0
Ш(-)
- 1 Ш(-) 0
0
Ш(+) 0
0
 бізнес-середовище
Людський капітал і наука
Ш(-) Ш(-) Ш(-) - 1 Ш(+) Ш(-)
0
0
0
Ш(-)
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
 освіта
0
1
1
1
0
0
0 Ш(-) Ш(-)
 вища освіта
0
0
0
0
Ш(+)
Ш(-)
0
0
0
 дослідження і розробки
Інфраструктура
0
Ш(+) Ш(+) Ш(+) 0
0
0
0 Ш(-)
0
0
Ш(+) Ш(+) 0
0
Ш(+) Ш(-) Ш(-)
 ІКТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 загальна інфраструктура
0
0
Ш(-)
Ш(-)
0
0
1
0
Ш(-)
 екологічна стійкість
Розвиток внутрішнього ринку
0
0
0 Ш(+) 0 Ш(+)
0
0
0
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
 доступність кредитування
0
0
0
0
0
0
1
- 1 Ш(-)
 інвестиції
0
Ш(+)
1
1
Ш(-)
Ш(+)
0
0
0
 торгівля і конкуренція
Розвиток бізнесу
0
0
0
Ш(-) 0 Ш(-)
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
 інтелектуальні працівники
0
0
0
0
0 Ш(-)
0
0
0
 зв’язки у ІС
0
0
0
Ш(-)
0
Ш(-)
0
0
0
 поглинання
(абсорбція)
знань
Умовні позначки: Ш(+) – поле конструктивних шумів, Ш(-) – поле деструктивних шумів.

Показники
конструктивно

креативної
збігаються

діяльності
з

на

екологічною

суб-індексах
стійкістю

та

другого

рівня

інвестиційним

забезпеченням (суб-індекс нематеріальних активів), а деструктивно – зі змінами
політичної ситуації (суб-індекс нематеріальних активів) і інвестиційним
забезпеченням (суб-індекс креативних товарів і послуг).
В цілому проведений аналіз дозволяє констатувати гранично низький рівень
синергії взаємодії влади, науки і бізнесу на даному етапі розвитку країни. Крім
того, виявлені деструктивні сигнали і шуми потребують нівелювання як основні
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чинники зниження результативності функціонування механізму забезпечення
інноваційного

розвитку

національної

економіки

також

і

в

рамках

євроатлантичної моделі НІС [272]. Необхідно Уряду держави направити зусилля
на укріплення (фінансового, техніко-технологіного та ін..) на створення і
зміцнення фундаментальної науки при активному залученні представників
бізнесу. Залучення виробничих підприємств до науково-технічної діяльності вже
саме ініціює активність і веде до підвищення якісного рівня інновацій,
отримання конкурентоспроможних результатів.
4.3. Обгрунтування стратегічні орієнтири трансформації процесу
взаємодії влади, бізнесу і науки
Особливістю сучасних інноваційних процесів є відмова від лінійних
методів створення нововведень на користь створення нелінійних, мережевих
систем створення, фінансування та ринкового освоєння нововведень. При цьому
інноваційна ідея багаторазово перетинається з державою, бізнесом і грошима і
тільки на виході при успішному збігу перетворюється в продукти або технології,
що сприймаються ринком (рис. 4.17).
РИНОК
Держава
Наука

Бізнес

Продукти,
технології

Фінансові
кола

Рис. 4.17. Взаємозв’язок «держава-наука-бізнес» в сучасному
інноваційному процесі
Джерело: узагальнено автором
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Одне з найважливіших принципових положень національних інноваційних
систем говорить: наука (головне джерело нововведень) не є замкнутою,
ізольованою системою (університети і наукові центри), а є ключовою ланкою
кожного великого сегмента (державні наукові центри, великі корпорації, малий
наукомісткий бізнес). Місце наукових підрозділів в різних сегментах
національної інноваційної системи і роль держави в розвитку наукового сектора
представлені на рис. 4.18.
Світові тенденції та інноваційна спрямованість соціально-економічних
процесів ставлять гостру проблему недостатньої взаємодії науково-освітніх
установ та бізнес-спільноти в Україні.
Слід зазначити, що наука і бізнес в сучасній Україні не пов’язані між
собою. У взаєминах трьох економічних суб’єктів «держава-наука-бізнес» всі
елементи незалежні, і за період незалежності ринок їх об’єднати не зміг.

НАУКА

Державна
підтримка

Державний
сектор

Національна
академія наук
України

Державне
фінансування

Система
освіти

Університетські
лабораторії,
технопарки

Державне фінансування;
Фінансування центральної
і місцевої влади;
Підтримка великого бізнесу

Підприємницький
сектор

Наукові центри
корпорацій та
малого бізнесу

Державне фінансування;
Податкові пільги;
Захист інтелектуальної
власності

Рис. 4.18. Наука як ключова ланка НІС
Джерело: узагальнено автором

На рис. 4.19 представлено основні задачі державної інноваційної політики,
направлені на зміцнення наукового сектору. Однією з основних причин такого
становища полягає в тому, що в країні немає розвиненого внутрішнього
високотехнологічного ринку, а також і його споживчого сегмента. Сучасне
становище науки має недостатній попит на інновації, що стосується бізнесу, то
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навіть цей недостатній попит задовольняється лише наполовину. Таким чином,
між наукою і бізнесом існує системне протиріччя.
Одним з протиріч заданого вектора інноваційного розвитку національної
економіки і реального стану справ є той факт, що на тлі підвищеної уваги до
інноватики відбувається скорочення інститутів, покликаних забезпечити
генерацію наукових ідей, трансферт дослідницьких розробок в реальний сектор
і їх комерціалізацію.
Недостатня взаємодія науки, освіти та бізнес-спільноти в Україні
призводить до того, що інтелектуальні, інвестиційні, виробничі та інші ресурси
ізольовані один від одного, а дослідницькі розробки українських вчених не
задовольняють повною мірою інноваційні потреби національних бізнесструктур.
Державна інноваційна політика

Н
А
У
К
А

адресна підтримка нормального функціонування
науки в кожному сегменті НІС
максимально сприятливі умови взаємодії всіх форм
підтримки та аналіз її результатів
законодавчо-правове
діяльності

забезпечення

інноваційної

Рис. 4.19. Задачі державної інноваційної політики
Джерело: узагальнено автором

В даний час, коли в розвинених країнах повсюдно активізуються
інтеграційні процеси, що дають синергетичні ефекти за рахунок координації
зусиль науки і промисловості. Недостатнє використання механізму інтеграції і
неузгодженість цілей наукового співтовариства і реального сектора може стати
реальною загрозою як деградації науково-освітньої сфери, так і консервації
технологічної відсталості підприємств окремих регіонів і України в цілому.
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Механізм інтеграції науки (освіти) і бізнесу спрямований на створення
сприятливих умов для генерації знань з метою подальшого їх поширення і
використання і повинен базуватися на глибокому дослідженні наукових
розробок і практичних досягнень в цьому напрямку. Тому можливі форми
взаємодії та оцінка їх ефективності, в першу чергу на рівні окремих регіонів,
широко

обговорюються

як

у

світовому

та

вітчизняному

науковому

співтоваристві, так і в рамках прийняття різних нормативно-законодавчих актів.
Таким чином, по-перше, наука існує поза зв’язком з бізнесом і ринком, подруге, немає розвиненого внутрішнього високотехнологічного ринку і його
споживчого сегмента. Останнім часом у взаємодії ЗВО і підприємств фокус
зміщується від «споживчих» до активних форм участі діючих фахівців та
експертів підприємств у навчальному процесі, що спонукається державою (МОН
України). Участь роботодавців у процесі формування основних освітніх програм
(ООП) ВНЗ є сьогодні обов’язковою умовою освітнього процесу (табл. 4.10).
Взаємодія роботодавців і ЗВО потрібно починати з перших курсів, створюючи
майстер-класи, формувати творчі колективи, освоювати проектний підхід,
формуючи тим самим фахівців, які бачили б бізнес як єдину систему, добре
орієнтувалися у всіх підсистемах і досконально знали свою.
При цьому можна відзначити, що подекуди форми взаємодії залишаються
поки досить традиційними - участь в освітньому процесі: читання лекцій і
проведення майстер-класів, відвідування дня кар’єри, подання інформації про
вакансії, участь у державній атестації, надання місць практик. У той же час
європейська традиція вже виробила більш цікаві форми взаємодії, багато з яких
будуть цікаві і затребувані і у вітчизняній системі освіти.
Перехід від ієрархічної системи з державними директивами до мережевої
моделі взаємодії з гнучкими структурами, розвиненими комунікаційними
каналами та державному координуванню діяльності всіх зацікавлених груп
учасників вимагає кардинальної перебудови механізму інтеграції науки (освіти)
та бізнес-спільноти.
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Таблиця 4.10
Взаємодія ЗВО з підприємством відповідно до циклів управління
Цикли управління
Цілепокладання

Форми взаємодії
- моніторинг ринку праці;
- узгодження цілей, результатів і змісту освіти;
- спільні маркетингові та соціологічні дослідження.
Планування
-створення, адаптація освітніх програм під вимоги роботодавців;
-спільна розробка, коригування освітніх програм; розробка систем
професійних компетенцій випускників, моделі випускника на
основі вимог роботодавців; спільне формування компетенцій;
-розробка документів зі стратегічного взаємодії з роботодавцями та
ін.
Реалізація
-курсове і дипломне проектування;
-залучення до викладання провідних фахівців підприємств;
-проведення практик на базі різних організацій регіону;
-активну участь підприємств у реалізації освітніх програм, спільна
реалізація;
-цільова підготовка фахівців;
-створення спільних кафедр, структур та ін.
Аналіз
-залучення роботодавців до участі в роботі ДАК;
-аналіз затребуваності випускників, освітніх програм;
-зовнішня громадська експертиза з боку професійного та
експертного співтовариства освітніх програм університету та ін.
Джерело: узагальнено автором

Розглянута вище модель «Потрійна спіраль» Г.Іцковіца адекватно визначає
і вимірює взаємини учасників інноваційної системи, а саме влади, бізнесу та
університету. Автор на прикладах США, Бразилії, Швеції, Японії і Китаю
обґрунтовує високу значимість розвитку ЗВО, які виступають в ролі генераторів
інновацій, і зазначає, що не існує жодного прикладу в світі, де б національна
інноваційна система ефективно діяла поза принципами потрійної спіралі, де б
університети знаходилися не в центрі цих подій.
Підтримуючи ідею Г. Іцковіца, можна виділіти два підходи до
інноваційного розвитку - ресурсний та інституційний [273]. Згідно з першим,
нове і передове зароджується завдяки активному вливанню фінансових і
енергетичних ресурсів. Інституційний підхід передбачає формування необхідних
умов для створення інновацій. При цьому «потрійна спіраль» - це саме
інституційний підхід. Держава повинна забезпечити розвиток і зміцнення
інститутів приватної власності, інформаційного та інтелектуального права,
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судочинства, громадянського суспільства, експертного співтовариства, які
сприятимуть інтеграції та розширенню форм взаємодії науки, освіти та бізнесспільноти.
Частково дані завдання відображено в документах «Стратегія сталого
розвитку України до 2030 року» [238], «Стратегія інноваційного розвитку
України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» [239].
Стратегічна мета державної політики в галузі освіти - підвищення
доступності якісної освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку
економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина передбачає,
зокрема, вирішення таких пріоритетних завдань, як «становлення системи
залучення роботодавців до створення освітніх стандартів та акредитації освітніх
програм та формування національної кваліфікаційної структури з урахуванням
перспективних вимог випереджаючого розвитку інноваційної економіки та
професійної мобільності громадян, оновлення державних освітніх стандартів та
модернізація програм навчання всіх рівнів на базі кваліфікаційних вимог
національної кваліфікаційної структури».
Досягнення даної мети неможливе без тісної інтеграції науково-освітніх
установ, бізнес-спільноти і держави, заснованої не тільки на обліку і об’єднанні
інтересів всіх виділених суб’єктів, а й на частковому делегуванні і взаємному
виконанні функцій кожного суб’єкта. Так, ЗВО, крім традиційних функцій
надання освітніх послуг і науково-дослідних розробок, можуть здійснювати
підприємницьку діяльність, вносячи тим самим свій внесок у розвиток
регіональної економіки і чуйно реагуючи на зміни регіонального ринку праці.
Участь бізнес-спільноти в реалізації освітнього процесу дозволить поєднувати
академічні форми навчання і придбання практичних навичок, сформує і
розширить професійні компетенції майбутніх випускників, стимулюватиме
науково-дослідну діяльність і сприятиме комерціалізації її результатів.
Держава, крім традиційної законодавчої і регулюючої функції, може
виступати співінвестором і замовником інноваційних розробок з урахуванням
потреб і рівня соціально-економічного розвитку регіону. Враховуючи, що
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сучасне суспільство – це суспільство, засноване на знаннях, то створення
(формування) знань можна розглядати як джерело суспільного виробництва і
основного фактора економічного зростання. Як наслідок, провідна роль в процесі
вдосконалення і розвитку механізму інтеграції науки, освіти, бізнес-спільноти і
держави повинна відводитися ЗВО. Саме вони повинні стати генератором
інновацій, керуючими поведінкою стекхолдерів освітнього процесу [275].
Однак існуюча в даний час традиційна модель ЗВО дану роль здійснювати
не може. У зв’язку з цим розширення форм можливої взаємодії науково-освітніх
установ та бізнес-спільноти має сприяти формуванню університетів нового типу
– підприємницьких університетів. Вперше даний термін сформулював Б. Кларк
[276] в 1998 році і виділив такі відмінні характеристики, як: посилення
управлінського ядра, розширення зв’язків з групами і організаціями за межами
ЗВО, диверсифікація джерел фінансування, стимулювання підприємницької
активності підрозділів ЗВО, розвиток всеосяжної підприємницької культури.
Підприємницькі університети не тільки реалізують освітні програми, а й
здійснюють науково-дослідну та підприємницьку діяльність, спрямовану на
комерціалізацію результатів інноваційних проектів. Таким чином, вони
створюють можливість набуття професійних умінь і навичок, розширення
професійних компетенцій, підготовки інноваційно орієнтованих фахівців, а
також виробництва інноваційної продукції в реальному секторі економіки.
Крім того, на відміну від існуючих в даний час державних і національних
дослідницьких

університетів,

створення

підприємницьких

університетів

насамперед спрямоване на оптимізацію регіональних освітніх структур,
зміцнення їх зв’язку з бізнес-спільнотою на даній території і підвищення рівня
впливу на соціально-економічні процеси в регіоні.
Для формування підприємницького університету необхідно, по-перше,
посилити наукову складову в його діяльності за рахунок змін в освітніх
програмах і залучення студентів до науково-дослідних проектів.
По-друге, відійти від існуючих в даний час лінійних форм взаємодії
науково-освітніх установ і бізнес-середовища, розширити їх інтеграцію. У
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зв’язку з цим університети повинні здійснювати моніторинг попиту з метою
пошуку і розширення споживачів своїх послуг. З боку бізнес-середовища
необхідне формування запитів і визначення напрямків науково-дослідних
розробок, створення сприятливих умов для їх реалізації та подальшої
комерціалізації отриманих результатів.
По-третє, держава як власник бюджетних освітніх установ може за
допомогою грантової чи інших форм підтримки сприяти розширенню джерел
фінансування науково-дослідної діяльності та розширенню інноваційних
процесів.
По-четверте, для формування університету, що закладає в основу своєї
діяльності цільову інновацію і здатність працювати в умовах динамічного
ринкового попиту, невизначеності і ризику, необхідно включити основи
підприємницької діяльності в переважну більшість дисциплін основних освітніх
і додаткових професійних програм.
Особливо важливо для переходу до інноваційного типу господарювання є
використання ринкових механізмів, які зможуть забезпечити швидке оновлення,
впровадження та широке поширення передових технологій, а також збільшення
випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції. Саме тому в
даний час на різних рівнях широко обговорюються проблеми розвитку та
реструктуризації державної науково-технічної сфери, державної інноваційної
політики, заходи державної підтримки та стимулювання науково-технічної та
інноваційної

діяльності,

а

також

питання

нормативного,

правового,

організаційного, інформаційного та кадрового забезпечення інноваційної
діяльності та формування її інфраструктури щодо здійснення інноваційної
діяльності
Успіх реформ у перехідних системах багато в чому зумовлюється
початковим станом економічної системи, її підготовленістю до реформ.
Початкові інституційні умови формуються спонтанно, часто під впливом
незначних або навіть випадкових факторів. Провідний дослідник в цій області Б.
Артур [277] показав, що незначні історичні події не можуть бути опущені або
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усереднені в довгостроковому процесі, так як вони можуть зумовити настання
того чи іншого наслідки. Ці історичні події і є початкові інституційні обмеження,
які внаслідок інертності політичної, технологічної та інституційної структур
можуть залежно від різних факторів приводити систему до ситуацій розширення
або згортання обмінів (стосовно ринкового процесу) [278, c. 58].
Для конкретної ілюстрації вищесказаного можна звернутися до досвіду
розвинених країн Заходу з високими темпами економічного зростання.
Економічні успіхи цих держав значною мірою обумовлені наявністю розвинених
інститутів:

відкритим

режимом

підприємництва,

приватною

власністю,

еластичним ринком факторів виробництва, справедливим рівнем податків і їх
часткою у ВВП, а також макроекономічною стабільністю і стійкою політичною
системою. Інституційні умови, що забезпечили швидкі темпи економічного
зростання на заході в останні два століття, прийшов до висновку, що ключовою
передумовою цих успіхів виявилася друга економічна революція, під якою
мається на увазі докорінна зміна інститутів, що полягає у виникненні прав
власності на об’єкти, які раніше були загальнодоступними.
Йдеться, перш за все, про інтелектуальну продукцію, оскільки з наявністю
права власності на винаходи стало виконуватися головна умова економічного
процвітання - зв’язок між діяльністю і віддачею від неї.
Таким чином, першорядного значення набувають інституційні переваги,
пов’язані із заданим напрямком творчого процесу. Промислова революція, хоча
і являла собою важливу зміну в технології, сама по собі не забезпечувала умови
для подальшого довготривалого зростання. Важлива для нас думка тут полягає в
тому, що економічне зростання залежить не стільки від технологічного
контексту, скільки від інституційних умов і передумов, оскільки технологічні
зміни самі по собі не здатні забезпечити подальшого розвитку, крім розширення
меж виробничих можливостей. Такими інституційними передумовами в
сучасній західній цивілізації стали права власності на інтелектуальну продукцію.
В результаті виник новий тип економічного зростання, породжуваний
технологічним прогресом, що передбачає постійне підвищення продуктивності,
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а також розширення і вдосконалення продуктового асортименту. Однак
інститути впливають не тільки на інтенсивність інновацій, а й на їх напрямок, а
отже, і на траєкторію економічного розвитку.
Інституційні зміни відбуваються повільно і поступово, на базі вже
існуючих знань і навичок, тобто інституційні зміни залежать від шляху розвитку.
У негативному сенсі процеси, що призводять в результаті до залежності від
попереднього шляху розвитку, не мають здатності звільнитися від свого
минулого. У позитивному ж сенсі це означає лише те, що «вчорашній вибір є
відривним пунктом для сьогоднішнього, труднощі докорінної зміни шляху
розвитку є очевидними і переконують в тому, що процес пізнання, за допомогою
якого створюються сьогоднішні інститути, обмежує майбутній вибір [279].
Економічна основа теорії «потрійної спіралі» інноваційного розвитку базується
в основному на еволюційній концепції пояснення траєкторії розвитку
технологій. Головна ідея еволюційної теорії, використана в теорії «потрійної
спіралі», - інерційність траєкторій технологічного розвитку, які надають
визначальний вплив на процеси економічного зростання (path dependency). У
широкому сенсі слова, від сформованої траєкторії технологій залежить навіть
тип державного устрою. У дослідженнях прихильників даного напрямку
доводиться, що країна, технологія якої спеціалізується на виробництві товарів
кінцевого споживання, має демократичну і децентралізовану політичну систему.
Поняття «потрійна спіраль» ускладнює уявлення про характер зв’язків між
технологічним розвитком, його когнітивної та інституційної середовищами. У
«подвійних спіралях» окремі зв’язки між компонентами ігноруються і
розглядається вплив держави на ринок. Взаємодія технологій і ринку вивчається
в еволюційній теорії, проте велика частина зворотних зв’язків при цьому не
враховується.
У «потрійний спіралі» наявність мережі взаємопов’язаних відносин між
акторами призводить до зміни не тільки їх самих, але і зв’язків між ними. Нові
технології, створені в результаті інновацій, проходять відбір на основі ринкової
конкуренції. «Перемогли» технології, адекватні певному типу ринку, отже,

304

забезпечується оптимум для обраної технології і ринку. Дії учасників даної
ланки будуть спрямовані на збереження цього ланцюга і досягнення
монопольного становища тієї чи іншої технології.
Якщо інституційна компонента спіралі, що забезпечує контроль над
економічним розвитком в цілому, також відповідає цій траєкторії (наприклад,
якщо законодавство країни, в якій розгорнуто виробництво, забезпечує
сприятливі умови для його розвитку), то технологія буде змінюватися відповідно
до життєвого циклу даної інновації.
Таким чином, утворюється «пастка» технологій, коли інтереси учасників
спрямовані на те, щоб нові технології не з’являлися. Така монополія зберігається
до тих пір, поки, принаймні, дві компоненти «спіралі» не створять умови для
появи нової, більш ефективної інновації, що призведе до зміни траєкторії.
Розвиток по сформованій траєкторії змінює інфраструктуру науки для розробки
альтернативних

траєкторій.

Якщо

контроль

над

розвитком

технології

здійснюється також на більш високому рівні (урядом або регіональними
органами), то і реалізація контролю може скоротити життєвий цикл інновації
шляхом стимулювання конкуруючих нововведень. При цьому в концепції
«потрійної спіралі» вважається, що відбір компонент для формування траєкторії
розвитку здійснюється випадковим чином, оскільки, в кінцевому рахунку,
випадковими виявляються факт і момент відкриття або винаходу. Вони можуть
бути створені і запатентовані в сфері, де не забезпечують максимального ефекту
і не виводять економічну динаміку на траєкторію оптимального зростання. На
основі рекурсивної структури зв’язків та інституційних компонент контролю
створюється можливість переходу від однієї траєкторії до іншої. У процесі
розвитку кожної сфери по спіралі траєкторії перетинаються, і на таких перетинах
з’являється можливість переходу від випадково сформованої траєкторії на
національному або корпоративному рівні до нової траєкторії [280]. Набагато
рідше відбувається кардинальна зміна траєкторії розвитку. Так, зміна траєкторій
в результаті появи радикальних інновацій-складний процес, що займає тривалий
період. Кардинальна зміна технологічних траєкторій найчастіше спостерігалася
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після серйозних потрясінь у суспільному житті, таких як революції, війни [281].
Чим більше диференційовані компоненти в спіралі, тим вище ймовірність
виникнення пасток технологій. До певного моменту це забезпечує можливість
сталого розвитку, оскільки дані компоненти можуть ідеально адаптуватися один
до одного в різних галузях і виробництвах. Найбільш важливий аспект даної
проблеми - це створення нових або поліпшення вже існуючих інститутів,
ефективних в умовах конкурентного господарства і здатних дати імпульс
«економіці знань».
Однак поліпшення найважливіших інститутів не завжди можливо.
Зокрема, якщо система з недостатньо розвиненою політичною культурою
опиняється в інституційній пастці. Якщо корупція поширена повсюдно, то
індивідуальна відмова від корупційних стандартів поведінки невигідна агентам,
а координація їх зусиль неможлива через нерозвиненість політичної системи і
громадянського суспільства.
Таким чином, інноваційний процес пов’язаний з усією економікою країни
і цей зв’язок багато в чому діалектична: активізація інноваційної діяльності
набуває ключового значення для підйому економіки, сталого економічного
зростання. У той же самий час інноваційний процес неможливий без
економічної, соціальної, правової підтримки [282].
На початку XX ст. наука стає не просто інтернаціональною, тобто
підтримує контакти між вченими різних країн, а й глобальною. Основою
глобалізації науки стає загальність знання. Глобалізація передбачає, що плодами
праці вченого можуть скористатися колеги та представники інших сфер
діяльності (комерційні компанії, громадські активісти, чиновники) по всьому
світу. Різко зріс вплив англійської мови як інструменту міжнародного
спілкування.

Стали

розвиватися

різні форми

міжнародного

наукового

співробітництва, з’являються перші міжнародні дослідницькі лабораторії, що
знайшло своє відображення в різкому зростанні числа наукових публікацій.
Особливо слід відзначити підвищення темпів зростання світової торгівлі
наукоємними товарами.
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Інший прояв глобалізації - глобалізація вищої освіти. Останнім часом у
розвитку вищої освіти в цілому намітився ряд певних тенденцій. По-перше,
кількісне зростання числа студентів, вища освіта набуває масового характеру.
По-друге, зростають вимоги, що пред’являються до випускників вищих
навчальних закладів, насамперед до рівня володіння іноземними мовами і
новими інформаційними технологіями, якості професійних знань. Все це веде до
загострення конкуренції між вченими, науковими організаціями за увагу колег і
можливих споживачів знання і технологій.
Наукові комунікації, будучи формою соціальної комунікації, володіють
певною прагматикою і вписані в конкретний контекст. У комерціалізаціюоцінювання наукових досліджень щодо їх фінансової ефективності поряд з
корисністю (для прикладних) і істинністю (для фундаментальних). Зростання
впливу фінансів на науку прямо пов’язане з нездатністю держави фінансувати
навчання і дослідження у всіх наукових галузях. У зв’язку з цим до науки і
вчених пред’являються ринкові критерії ефективності.
Також варто сказати про ситуацію, що склалася у сфері наукових
публікацій. Кількісне зростання вчених і публікацій викликало потребу в обліку
робіт і активності їх авторів. Інтерес до вимірювання та інтерпретації різних
даних, що відносяться до функціонування науки, проявляється в другій половині
XX ст.і пов’язаний з появою наукової статистики. Обслуговування наукою
інтересів комерційних компаній веде до того, що наукові публікації, єдиними
споживачами яких є інші вчені, поширюються як спеціалізовані ринкові товари.
Сьогодні в науці крім суб’єктивної думки професійних експертів необхідні і
об’єктивні показники. З’явилися наукові журнали, які в першу чергу є
комерційними, бази даних, що формуються на основі змісту публікації, і
наукометричні системи, які вимірюють кількість статей і цитат. Одна з найбільш
відомих наукометричних платформ - Web of Science - містить 13 баз даних, в
основному з медицини, біології, психології, економіки, фізики, астрономії.
Оскільки

комерціалізація

нерозривно

пов’язана

з

інноваційною

діяльністю, очевидною стає необхідність створення стратегічного партнерства
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науки, вищої школи з виробництвом і бізнесом, яке включало б в себе якісну
підготовку кваліфікованих інженерних кадрів, здатних вирішувати актуальні
завдання сучасного виробництва на високому професійному рівні. Відсутність
належних зв’язків між наукою, освітою і практикою не тільки негативно
позначається на розвитку наукових шкіл, а й істотно знижує виробництво
дослідницьких кадрів, веде до скорочення інтелектуального потенціалу вищої
школи, приводячи до дефіцитності фонду нових ідей і дослідницьких розробок.
Йдеться про необхідність розширення таких складових успішної діяльності
вченого, як взаємозв’язок системи освіти і сфери виробництва, вміння
створювати комерційно привабливий продукт і представляти його. Основні
кроки до досягнення поставлених завдань, на наш погляд, лежать у площині
розвитку та подальшого удосконалення наукових комунікацій.
Специфіка наукових комунікацій завжди була тісно пов’язана з духовною
культурою, з виробництвом такої інформації, яка має неминуще значення і є
сукупністю позитивного соціального досвіду, інкорпорованого в наукові теорії
парадигмального значення. Сьогодні наукові комунікації розвиваються в двох
основних напрямках, що визначають специфіку прояву сучасного вченого. Це
формальні та неформальні комунікації, які всередині власного здійснення
реалізуються у двох типах стратегії, а саме лінійної моделі комунікації
(доведення повідомлення до адресата) та діяльнісної моделі комунікації
(спілкування як взаємодія суб’єктів) [27].
Таким чином, результати проведеного аналізу надають шляхи досягнення
високого рівня економічного розвитку нашої країни. Для такого зростання
вітчизняної економіки необхідним є перехід України до інноваційного розвитку
на основі моделі «потрійна спіраль» з урахуванням характеристик існуючої НІС.
До основних напрямів трансформації процесу взаємодії бізнесу, науки і влади
віднесмо

наступні:

інституціональний

розвиток

в

напрямку

розвитку

інноваційної сфери; розвиток внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків і розвиток
наукових комунікацій; використання сучасних форм фінансової взаємодії.
За результатами дослідження зарубіжного досвіду формування і розвитку
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забезпечення інноваційного розвитку національної економіки, які з усіх країн
світу здійснюють реальний перехід до моделі НІС «потрійна спіраль»,
аналітична інформація, що була отримана в ході дослідження, структурована і
представлена у вигляді напрямів трансформації взаємодії влади, науки і бізнесу
(табл. 4.11) [40].
Таблиця 4.11
Напрями трансформації взаємодії влади, науки і бізнесу
Цільові орієнтири
Основні засоби
І. Інституціональний розвиток інноваційної сфери
Збільшення кількості малих наукоємних структурна,
податкова,
бюджетна,
підприємств
кредитна,
антимонопольна,
науковотехнічна інституціональна політики
Збільшення
кількості
малих
і структурна,
податкова,
бюджетна,
мікропідприємств в сфері генерації і кредитна,
інституціональна,
науковотрансформації знань (пошукові, дослідницькі, технічна
політики,
соціальні
й
аналітичні, винахідницькі бюро тощо), що організаційно-структурні технології
спеціалізуються на наданні аутсорсингових
послуг у сфері наукових досліджень
Зростання кількості підприємств інноваційної структурна,
податкова,
бюджетна,
інфраструктури, що надають послуги з кредитна,
інституціональна,
науковокомерціалізації і впровадження інновацій технічна
політики,
соціальні
й
(маркетингові,
дослідницько- організаційно-структурні технології
впроваджувальні, консалтингові, спін-оф
тощо).
Інституціоналізація самоорганізаційних форм соціальні
й
організаційно-структурні
управління процесами створення інновацій технології, модель публічно-приватного
(тимчасові
управлінські,
дорадчі, партнерства, інституціональна, кластерна
координаційні структури, краудсорсинг).
політики
ІІ. Розвиток внутрішніх взаємозв’язків
Впровадження концепції відкритих інновацій захист
інтелектуальної
власності,
(стратегічні та міжгалузеві альянси, спільні корпоративне право; антимонопольна,
підприємства, спільні лабораторії)
кредитна політика
Створення
науково-виробничих, кластерна (інтервенціоністська) політика,
інноваційних кластерів
інституціональна, бюджетна, податкова
політики, соціальні й
організаційноструктурні технології, публічно-приватне
партнерство
Створення
освітньо-науково-виробничих, політика в сфері освіти, бюджетна,
освітньо-виробничих
комплексів, кредитна, інституціональна, податкова,
дослідницьких
університетів;
створення інформаційна науково-технічна політики,
дослідницьких, проектно-конструкторських, соціальні
й
організаційно-структурні
технологічних
підрозділів
на технології, модель публічно-приватне
самофінансуванні
партнерство
Джерело: складено автором за даними [40]
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Продовження таблиці 4.11
ІІІ. Розвиток зовнішніх наукових комунікацій
академічної
і
наукової Інформаційна і кредитна політики,
політика в сфері освіти, соціальні
технології
Збільшення участі у виконанні міжнародних інформаційна,
зовнішня,
зовнішньонаукових програм на рівні підприємств, економічна, податкова політики, політика
організацій, ВНЗ, структурних підрозділів, в сфері освіти, соціальні технології
наукових колективів, науковців
Прискорення
міжнародного
трансферу інформаційна,
зовнішня,
зовнішньотехнологій
економічна,
податкова
політики,
інтелектуальне право
ІV. Розвиток форм фінансової взаємодії
Розвиток змішаного фінансування НДДКР, інвестиційна,
бюджетна,
кредитна,
інноваційних проектів; розвиток венчурного податкова політики, публічно-приватне
фінансування
партнерство
Залучення коштів населення, краудфандинг
Інвестиційна
і
кредитна
політики,
соціальні технології
Підвищення
мобільності

Результат, що надано в таблиці, представлено в двох групах – виокремлено
цільові орієнтири трансформації взаємодії влади, науки і бізнесу та основні
засоби їх реалізації, що згруповано по наступних основним напрямках щодо
досягнення результатів: 1. Інституціональний розвиток
інноваційної сфери; 2. Розвиток внутрішніх взаємозв’язків; 3. Розвиток
зовнішніх

наукових

комунікацій;

4.

Розвиток

форм

фінансової

взаємодії.Деталізація показаних в таблиці цільових орієнтирів є основою для
подальшої роботи з обґрунтування окремих інструментів і вибору важелів
забезпечення взаємодії бізнесу, науки і влади, створення Державних і Державних
цільових програм інноваційного розвитку національної економіки або її
складників у регіональному або галузевому розрізі.
Висновки до розділу 4
У четвертому розділі проведено аналіз результативності концепції
взаємодії влади, науки і бізнесу в процесі інноваційного розвитку національної
економіки, а саме: виявлено тенденції динаміки показників інноваційного
розвитку економіки країни, діагностовано коопераційні ефекти взаємодії влади,
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науки і бізнесу; обгрунтовано стратегічні орієнтири трансформації процесу
взаємодії влади, бізнесу і науки.
Впровадження ефективних форм взаємодії держави, яка фінансує наукові
установи, створення певних умов для взаємодії бізнес-структур та ВНЗ,
розвиток наукових досліджень та університетів у якості наукової установи у
цілому сприяють ефективному інноваційному зростанню економіки країни.
Всебічне впровадження інновацій, можливо реалізувати на основі взаємодії
влади, науки і бізнесу. Реалізація даного підходу можлива при застосуванні
концепції «потрійна спіраль».
Дослідження основних показників, що характеризують інноваційний
розвиток національної економіки як результат взаємодії влади, бізнесу, науки в
Україні довели, що чисельність персоналу, задіяного в інноваційній діяльності
знижується, значна частка яких припадає на дослідників. Крім того, витрати на
виконання наукових досліджень суттєво коливаються, їх частка у ВВП стрімко
знижується, а значну частку фінансування відведено на науково-технічні та
експериментальні розробки.
Пpи цьoму мaйжe тpeтинa кoштiв, щo витpaчaютьcя нa iннoвaцiйну
дiяльнicть, пpипaдaє нa зaкупiвлю oблaднaння, в тoй чac як нa пpидбaння пpaв нa
нoву iнтeлeктуaльну влacнicть aбo нa пpoвeдeння НДДКP витpaти нa пopядoк
мeншi. Частка інноваційно активних підприємств зростає, але заишається
незначною, основний тягар фінансування інноваційної діяльності так і
залишився на підприємствах. Держaвa є дoвoлi пacивнoю y фiнaнcyвaннi
iннoвaцiйнoгo рoзвиткy. Прaктичнo з кoжним рoкoм незaлежнocтi Укрaїнa
втрaчaє cвiй iннoвaцiйний пoтенцiaл i цим caмим гaльмyє екoнoмiчний рoзвитoк
тa cтaбiльнicть.
Результати дослідження

динаміки

фінансових показників сектору

«добувної промисловості і розроблення кар’єрів» та «переробна промисловість»
національної економіки довели значну волатильність ключових показників,
недостатню платоспроможність, фінансову нестійкість, низку рентабельність та
незначну оборотність.
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Динаміка фінансових показників

сектору національної економіки

«Освіта» та «Професійна, наукова та технічна діяльність» за КВЕД
продемонструвала, що нормативні значення виконано тільки за показником
поточної ліквідності.

Втім, динаміка фінансових показників низхідна та

нестабільна.
Для ефективного функціонування і планомірного розвитку інноваційної
економіки необхідна комплексна, ефективно діюча національна система, кожен
елемент якої пропорційно розвинений і ефективно взаємодіє з іншими частинами
цілого.
Проаналізовано коопераційні ефекти взаємодії бізнесу, науки і влади.
Доведено, що головний спонукальний мотив кооперації та інтеграції ефект, який досягається за рахунок акумуляції засобів виробництва, розширення
його масштабів. В результаті відбувається оптимізація міжгалузевих зв’язків,
розвиток великих форм ведення сільського господарства, скорочуються витрати
і підвищується конкурентоспроможність продукції. Кооперація, інтеграція та їх
сучасні організаційні форми виступають в якості найважливіших факторів
стратегічної спрямованості на економічне зростання господарюючих суб’єктів,
отримання за рахунок цього синергетичного ефекту, який характеризується
перевищенням сукупного результату над сумою його складових.
Ключова роль у процесі взаємодії зацікавлених груп учасників відводиться
державі, яка створює умови для консолідації інтересів усіх груп учасників у
процесі формування і реалізації пріоритетів розвитку науки і технологій; є
ретранслятором - інформує широку громадськість про стан науковотехнологічного комплексу і напрями його розвитку; гарантом виконання
досягнутих домовленостей, тобто закріплює в нормативно-правових актах
досягнуті в процесі обговорення домовленістю; координатором, тобто
забезпечує стійкість процесу взаємодії між спеціалізованими групами учасників.
В Україні, незважаючи на зусилля держави, поки не достатньо
використовуються стійкі схеми взаємодії науки і бізнесу. Розвитку практики
багатопланових мережевих контактів перешкоджають цілий ряд внутрішніх
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обмежень і проблем загальноекономічного, технологічного інституційного
характеру.
Обгрунтовано запровадження напрямків трансформації процесу взаємодії
бізнесу, науки і влади в інноваційній сфері діяльності, що є одним з
найважливіших аспектів для розвитку країни. Планується отримати ефект від
такої співпраці, що проявляється в економічній і соціальній сфері, а саме:
прискорюється інноваційний та інвестиційний розвиток, збільшуються доходи
державного бюджету; комерційні організації скорочують виробничі витрати і
збільшують прибуток; поліпшується стан соціально-культурної інфраструктури.
Основні результати даного розділу знайшли відображення у таких працях
автора: 5,7,8,9,18,20,21,23,24,26,27,28,31,33,35,41,42,43,47,48,49,55,56, 66,67,69.
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РОЗДІЛ 5.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ,
НАУКИ І БІЗНЕСУ В ПРОЦЕСІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
5.1. Удосконалення інструментів державного регулювання
інноваційним розвитком національної економіки
Науково-технічна та інноваційна політика держави відіграє важливу роль
для досягнення ефективного соціально-економічного розвитку країни і,
відповідно, ефективного розвитку НІС. Тому державні органи управління на
інституційному і правовому рівні створюють оптимальні умови для розвитку
інноваційних відносин задля підвищення економічного становища країни. За
допомогою відповідних економічних заходів та важелів, інформаційних систем
тощо створюється можливість запобігти ланцюговому поширенню тенденцій,
що блокують інноваційний процес. Процес узгодження інноваційної стратегії
держави із загальною економічною та галузевими стратегіями розвитку завжди
є важливою та актуальною.
Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства
України ініціює заходи, що пов’язані з регулюванням інноваційної діяльності,
які займають центральне місце в процесах формування та розвитку національної
економіки. Через дані інститути держава бере участь в інноваційних процесах,
спрямованих

на

конкурентоспроможної

створення
продукцію

інтегрованої
та

системи

послідовно

виробництва

розвиває

ланцюжок

технологічних та економічних цінностей.
Фундаментальні науки є сферою появи інноваційних процесів, завершення
же таких процесів відбувається у сфері виробництва та ринку.

Глибокі

фундаментальні і прикладні дослідження є основою для великомасштабних
інновацій міжгалузевого характеру, що мають стратегічне значення для
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подальшого соціально-економічного розвитку країни і вимагають великих
державних капіталовкладень.
Одним з найважливіших завдань, що стоять в даний час перед нашою
країною, є здійснення партнерства між науково-дослідними підприємствами,
ЗВО і бізнесом в інноваційній діяльності, а також на створення умов для нових і
модифікованих, високотехнологічних наукоємних виробництв з високою
часткою доданої вартості. Але, як відомо, саме інвестиції здатні нові знання і
винаходи зробити наукомістким затребуваним продуктом. В даний час більшість
українських наукових установ і лабораторій у ЗВО потребує модернізації.
Для того, щоб інноваційні проекти реалізувалися, необхідне проведення
ефективної інвестиційної політики в нашій країні. Практика показує, що процес
взаємодії уряду з наукою і бізнесом є важливою і необхідною умовою успішного
інвестиційно-інноваційного розвитку країни.
На даний час в Україні приймаються певні необхідні рішення для
активізації інноваційної та інвестиційної діяльності та поліпшення інноваційноінвестиційного клімату. В Україні є розвинене законодавство, що закріплює і
регулює здійснення інвестиційної діяльності, спрямоване на стимулювання такої
діяльності, державну підтримку та створення умов для ефективного здійснення
інвестиційної діяльності на всіх стадіях життєвого циклу інновацій.
В розвинених странах політика в сфері інновацій передбачає створення
законодавчих основ підтримки інноваційної активності і захисту інтелектуальної
власності, забезпечує умови для формування та поширення інноваційної
інфраструктури, що сприяє освоєнню і розповсюдженню нововведень на всіх
рівнях економічної діяльності. Однак державне фінансування інноваційної
діяльності, володіючи величезним ресурсним потенціалом, має і ряд недоліків,
пов’язаних з великою інерційністю всіх процесів, викликаної залученістю
багатьох організацій в реалізацію проектів.
На основі аналізу інформації Державної служби статистики країни,
Статистичнго збірника «Наукова та інноваційна діяльність України» за 2019 р.
[360] представлено SWOT-аналіз інноваційної діяльності в України (табл. 5.1).
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Метою оцінки використання SWOT-аналізу є як можливість визначення
напрямків розвитку, так і уникнути негативних наслідків, якщо не брати до уваги
певні загрози.
Таблиця 5.1
SWOT-аналіз інноваційної діяльності в України
Сильні сторони
велика територія країни;
сприятливі і досить різноманітні природні
ресурси;
геополітичне розташування;
модернізація видів економічної діяльності та
соціальної сфери;
потужний науковий потенціал;
високий рівень кваліфікації серед науковотехнічних кадрів;
розвиток інфраструктури інноваційної
діяльності;
достатньо високий рівень розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій

Можливості
формування сприятливого середовища для
інновацій;
поліпшення взаємодії між інфраструктурою
інноваційної діяльності та економічними
факторами;
формування мережевої структури інноваційних
компаній і кластерів в перспективних галузях
економіки;
створення спільних наково-дослідницьких
проектів із зарубіжними вченими;
розвиток технологічних можливостей
вітчизняних підприємницьких структур у
стратегічній перспективі.

Слабкі сторони
слабка інноваційна активність суб’єктів
підприємництва;
недосконала система взаємодії між державним і
приватним сектором у розробці пріоритетів
науково-технічного та інноваційного розвитку
та заходів їх реалізації;
низький рівень інноваційної культури;
недостатній стан академічної, університетської
та прикладної науки;
висока питома вага фінансування наукової,
інноваційної діяльності та інноваційної
інфраструктури за рахунок бюджетних коштів;
недосконала політика трансферу знань і
технологій;
недостатній попит на інноваційну продукцію
всередині країни;
невелика питома вага малих інноваційних
компаній;
недосконалість у системі прав на
інтелектуальну власність;
нестабільне фінансове становище українських
підприємств;
політична та фінансова нестабільність держави,
високий рівень корупції.
Загрози
зниження рівня наукового та інноваційного
потенціалу в наслідок процесу «витоку мізків»;
скорочення бюджетного та приватного
фінансування НДДКР;
технологічне відставання ряду пріоритетних
для економіки країни видів економічної
діяльності;
збільшення потоку закуповуваних за кордоном
технологій, патентів і ліцензій;
зниження стимулів для розвитку
підприємництва у сфері нових технологій.

Джерело: складено автором за даними [360]

Дані SWOT-аналізу показують, що є певні умови, які необхідно
спрямовувати для розвитку інноваційної діяльності. Тобто в країні Урялом
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проводяться заходи з формування сприятливого середовища для інновацій. Як
зазначає автор [350], «формування інноваційно-сприятливого середовища
відбувається як на рівні держави, так і на рівні окремого підприємства чи
установи, які створюють і впроваджують інновації. В Україні відзначається
несприятливість умов для інноваційної діяльності на макрорівні та рівні
окремого підприємства-інноватора». Інші фактори «можливості» також не
відрізняються системністю. Такі фактори «загроз» як зниження рівня наукового
та інноваційного потенціалу в наслідок процесу «витоку мізків» (відбувається
протягом всього часу незалежності нашої країни), є наслідком скорочення
бюджетного та приватного фінансування НДДКР, що веде до технологічного
відставання ряду
Таким чином, для інтенсивного функціонування інноваційних процесів
необхідно створити сприятливі умови для реалізації своїх можливостей для всіх
учасників цих процесів, а саме: відкриття доступу до інформації, можливості
поліпшення подій, отримання винагороди за участь в інноваційному процесі
тощо.
Відповідно до розглянутих раніше в дослідженні інструментів державного
регулювання інноваційного розвитку національної економіки, механізми та
інструменти для надання державної підтримки визначаються відповідно до
засобів, інтерпретованих як вхідні сигнали для кожного стратегічного напрямку
трансформації взаємодії між державою, наукою і бізнесом (використовуючи
булеві функції).
Для побудови булевої функції необхідно прийняти вихідні умови, це:
- «важелі і засоби в межах одного інструменту регулювання, які є
обов’язковими для впровадження, зв’язуються між собою операцією диз’юнкції,
а ті, які є можливими (рекомендованими) – операцією кон’юнкції;
- важелі та засоби різних інструментів регулювання в межах одного
цільового орієнтиру, які є взаємовиключними, зв’язуються кон’юнктивною
операцією додатковості».
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Оптимізацію

інструментів

державного

регулювання

інноваційним

розвитком національної економіки можна проілюструвати з використанням
стратегічного орієнтиру - «Підвищення академічної та наукової мобільності», що
характеризує можливість реалізувати свої освітні потреби за кордоном, отримати
доступ до додаткових ресурсів і передових технологій.
Для цього буде використовувати автоматні моделі, які є оптимальними при
вирішенні даного завдання (рис. 5.1). Аргументи входу визначено наступним
чином:
Х1 – знижена процентна ставка по короткострокових кредитах;
Х2 – знижена процентна ставка за довгостроковим бюджетним
кредитуванням;
Х3 – бюджетне інвестування;
Х4 – бюджетне кошторисне фінансування;
Х5 – базові соціальні технології;
Х6 – приватні соціальні технології.
Вхідні
умови
важелі і засоби
державного
впливу

X1
X2
X3
X4
X5
X6

Y1
Y2
Y3
Y4

&

Y

Рис. 5.1. Схема побудови автомату реалізації стратегічного орієнтиру
«Підвищення академічної і наукової мобільності»
Джерело: складено автором

Відповідно до теорії автоматів можна побудовано кінцевий автомат
забезпечення реалізації зазначеного стратегічного орієнтиру (рис. 5.2).
На данній схемі аргументи Х2, Х3, Х4 функції виходу елементу
«Інформаційна політика» пов’язуються між собою операцією диз’юнкції,
аргументи Х4 та Х5 є обов’язковими. Тоді функції виходу за кожним інструментом
матимуть вигляд (функції 2-5).
Y1=X1 ;

(2)

Y2= X1 ˄(Х2 ˅ Х3 ˅ Х4);

(3)

Y3= (Х2 ˄ Х4)˅ Х4 ;

(4)
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Y4= (Х5 ˄ Х6)˅ Х6 .

Х1

Х1

Кредитна
політика

Х2

Х3

Х4

Інформаційна політика

У1

Х2

(5)

Х4

Х5

Політика в сфері освіти

У2

Х6

Соціальні
технології

У3

У4

Підвищення академічної і наукової мобільності

&

Рис. 5.2. Схема побудови кінцевого автомату реалізації стратегічного орієнтиру
«Підвищення академічної і наукової мобільності»
Джерело: складено автором

Представлені функції (2-5) виступають як функції входу для елементу
«Підвищення академічної і наукової мобільності», який пов’язує їх операцією
диз’юнкції:
Y= X1 ˅(X1 ˄(Х2 ˅ Х3 ˅ Х4))˅((Х2 ˄ Х4)˅ Х4)˅((Х5 ˄ Х6)˅ Х6)

(6)

Мінімізація функції виходу має результат:
Y = X1 ˅(Х2 ˅ Х3 )˅((Х2 ˄ Х4)˅ Х4)˅((Х5 ˄ Х6)˅ Х6),

(7)

який інтерпретується наступним чином - досягненню стратегічного орієнтиру
«Підвищення академічної і наукової мобільності» сприятимуть наступні
напрямки:
- зниження процентної ставки по короткострокових кредитах і процентної
ставки за довгостроковим бюджетним кредитуванням приватного сектору на
впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ);
-

бюджетне

кошторисне

фінансування

на

придбання

апаратно-

програмного забезпечення ІКТ державними і комунальними закладами освіти,
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яке може доповнюватися бюджетним інвестуванням приватних закладів на
впровадження та використання ІКТ;
створення і застосування приватних соціальних технологій оптимізації
соціальної взаємодії у кроскультурному середовищі, які можуть доповнюватися
базовими соціальними технологіями розвитку творчих здібностей та соціальної
активності індивідууму.
Аналогічно визначаються функції виходу для кожного стратегічного
орієнтиру, які є входами для відповідного напряму, що диз’юнктивно їх пов’язує.
За результатами мінімізації булевої функції трансформації процесу взаємодії
влади, науки і бізнесу обґрунтовано комплекс заходів щодо удосконалення
інструментів державного регулювання інноваційним розвитком національної
економіки.
Важливими і результативними є види державної політики, що дозволяють
стимулювати до здійснення інноваційної діяльності.
Значення інституційної системи для інноваційної економіки полягає,
насамперед, у забезпеченні високих темпів економічного зростання як форми
прояву економічного розвитку. Разом з тим система інституціалізації
інноваційної економіки забезпечує права власності, структуру податків, акти
державного регулювання, урядові рішення та інші формальні обмеження або
стимули, тим самим визначаючи політику підприємців, фірм, інших організацій,
тобто конкретні прояви інноваційної поведінки.
Таким чином, інституційна система визначає напрями, за якими йде
набуття знань і навичок, і цей напрям може бути вирішальним фактором
довгострокового економічного розвитку суспільства. Так, наприклад, в напрямку
удосконалення інституційної політики країни світовий досвід розвинених країн
показує, що для інноваційної сфери існує ряд ефективних форм підтримки:
кредити, державні гарантії, інноваційне підприємництво, пільгові кредити,
податкові пільги, академічна, науково-дослідна та професійна діяльність з метою
стимулювання списання податків (зниження оподатковуваного доходу),
податкові кредити (податкові зобов’язання в розмірі скорочення), банківське
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кредитування, інвестиції, розвиток, податкові зобов’язання в активному
використанні), венчурний капітал зворотне і незворотне фінансування малих
інноваційних підприємств на конкурентній основі, тощо. Тому кожна країна
повинна притримуватися наступних принципів:
- використання конкретних (державних кредитів, субсидій, прямих
інвестицій, фінансового забезпечення) компаній, проекти яких мають велике
значення для економіки і безпеки;
- податкові преференції повинні мати прозорі критерії і процедури
отримання, що стимулюють бізнес інвестувати в інноваційний потенціал;
- вимоги до реєстрації податкових пільг: легкість доступу, низький рівень
адміністративних витрат для держави і підприємств, забезпечення гарантованих
пільг, щоб вони відповідали встановленим вимогам, стабільність, правило дії, а
також реальність методів залучення коштів тощо.
В даний час існують наступні проблеми фінансування інноваційної
діяльності у вітчизняній економіці:
низькі стимули інвесторів для вкладень в інновації через неповну
відповідність механізму вільної конкуренції вимогам загальновизнаної ринкової
економіки;
недостатній рівень капіталізації венчурних фондів в українській економіці;
залежність ряду інноваційних підприємств від державного фінансування,
що не мотивує їх залучати приватні інвестиції і бути конкурентоспроможними
на ринку інновацій;
відсутність знань та досвіду у молодих інноваторів щодо презентації
інноваційних проектів та пошуку інвесторів.

Багато малих і середніх

інноваційних компаній працюють над проектами в рамках державного
фінансування, проте не всі з них в змозі створювати конкурентоспроможні
інновації. Вирішення проблем з фінансування інновацій та підвищення їх
конкурентоспроможності в цій сфері особливо важливо для розвитку країни.
Для удосконалення процесу фінансування інноваційної діяльності у
вітчизняній економіці необхідно:
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створювати конкурентоспроможні механізми відбору старт-апів за
державними програмами фінансування, впроваджувати програми оцінки
інноваційних проектів за ключовими показниками ефективності. Це дозволить
фінансувати проекти, які в подальшому будуть приносити прибуток від
отриманих інвестицій;
розширювати податкові пільги та знижки в інноваційній сфері;
створювати спільні інститути з іноземним капіталом в рамках венчурного
інвестування, розвивати спільні венчурні фонди;
підвищувати інноваційну освітню культуру винахідників, реалізовувати
освітні програми для інноваторів, що дозволяють налагоджувати співпрацю з
венчурними інвесторами.
Розвиток інноваційної діяльності можливий за наявності достатніх обсягів
фінансування, як з боку держави, так і з боку приватного бізнесу. Фінансування
здійснюється в умовах високого ризику і невизначеності. Внаслідок цих
особливостей для інвесторів необхідні набагато сильніші стимули, щоб вкладати
кошти в інновації, в порівнянні з традиційними напрямками фінансування.
Також слід створювати комфортне інституційне середовище для таких
інвестицій в рамках національної економіки.
Найбільш

гостре

питання

фінансування

інноваційного

процесу,

насамперед, щодо удосконалення грошово-кредитної політики.
В міжнародній практиці до непрямого фінансування інновацій відносяться
податкові кредити й інші податкові та митно-тарифні пільги на проведення
НДДКР, придбання наукового обладнання та літератури, державні гарантії на
комерційні кредити і цінні папери наукомістких фірм та ін. Подібні заходи
застосовуються зараз у багатьох країнах світу.
В узагальненому вигляді можна виділити три основні групи податкових
інструментів, що стимулюють інновації:
1) звільнення від податків державних і приватних некомерційних
організацій (податки на додану вартість, на майно, на землю, а також скасування
митних зборів при імпорті наукового обладнання тощо.);
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2) податкові пільги, що стимулюють компанії до збільшення витрат на
дослідження і розробки;
3) податкові пільги для компаній-початківців на ранніх етапах їх
діяльності.
В Україні «державні комерційні підприємства та казенні підприємства, які
належать до наукових установ, звільняються від сплати до державного бюджету
частини чистого прибутку (доходу) за результатами своєї фінансовогосподарської діяльності» [32]. Податкові пільги на прибуток не поширюються
на державні наукові установи та університети, оскільки метою їх діяльності не є
отримання прибутку.
До головних непрямих способів заохочення інноваційної активності
відносяться податкові кредити та пільгове оподаткування для корпорацій, що
здійснюють державні або власні програми НДДКР. Ці заходи іноді називають
«податковими витратами». В таких країнах, як Канада, Австралія, Ірландія,
Голландія, Бельгія та ін. «податкові витрати» на НДДКР перевищують бюджетні
асигнування.
У ряді країн активно застосовуються податкові інструменти, що
заохочують вкладення громадян, у тому числі так званих бізнес-ангелів, у
високотехнологічні проекти.
Таким чином, в розвинених країнах – лідерах світової науки,
спостерігається ситуація, коли держава безпосередньо фінансує наукові
дослідження, а далі стимулює витрати на НДДКР приватного сектора за
допомогою податкових заходів. В розвинених країнах спостерігається стійка
тенденція

формування

єдиного

загальнонаціонального

наукового

та

інноваційно-технологічного простору, що об’єднує на принципах партнерства і
співробітництва державний і приватний сектори національної економіки.
Розглядаючи проблеми вдосконалення грошово-кредитної політики з
метою

підвищення

зацікавленості

банківського

сектора

в

підтримці

пріоритетних галузей економіки та інноваційних проектів, необхідно визначити
напрямки регулювання банківського сектора в сучасних умовах.
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В даний час в області регулювання діяльності банків стоять наступні
завдання: забезпечення конкуренції на банківському ринку, стимулювання
кредитування, зокрема, спрямованого на модернізацію виробництва, розвиток
системи регулювання банківських ризиків, підвищення транспарентності
кредитних організацій, зростання і диверсифікація вимог до капіталу банків,
стимулювання створення банками стабільної ресурсної бази.
В якості стратегії інноваційного розвитку напрямків підтримки можна
запропонувати лібералізацію вимог і умов рефінансування для банків, що
здійснюють кредитування інноваційних проектів
В рамках підтримки банків, що здійснюють кредитування інноваційних
проектів, можна визначити ряд заходів, що підвищують зацікавленість
кредитора. Це зниження процентних ставок, надання державних гарантій за
позиками інноваційного характеру, лібералізація обов’язкових нормативів
діяльності банків, реалізація великих проектів за участю центрального банку,
реалізація системи заходів, спрямованих на формування банками стійкої
ресурсної

бази,

збільшення

частки

резервів,

що

виключаються

з

оподатковуваного прибутку.
В рамках дослідження можна визначити наступні напрямки:
- встанновлення пріоритетних напрямів розвитку науки, технологій і
техніки, що є фактором інноваційного зростання вітчизняної економіки і
підлягають підтримці з боку держави;
- визначення поняття позики, що надається на реалізацію інноваційних
проектів (або позики інноваційного характеру);
- визначення напрямів підтримки кредитних організацій, які здійснюють
кредитування інноваційних проектів (надання державних гарантій, зниження
процентних ставок, введення частково адмініструються процентних ставок
(обмеження

процентної маржі з

рефінансування

центрального банку),

лібералізація нормативів, збільшення частки резервів, що виключаються з
оподатковуваного прибутку, реалізація великих проектів за участю центрального
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банку (цільове рефінансування під низький відсоток), реалізація системи заходів,
спрямованих на формування банками стійкої ресурсної бази);
- визначення напрямків посилення вимог до банків в області регулювання
ризиків (збільшення вимог до величини власних коштів банку, посилення
обов’язкових нормативів, їх диверсифікація в залежності від виду банку,
підвищення вимог до розкриття банками інформації з управління ризиками).
Важливим напрямом поліпшення умов здійснення інноваційної діяльності
є удосконалення бюджетної політики. Бюджетне фінансування є важливим
елементом державного регулювання інноваційної діяльності. Міністерствам і
відомствам виділяються бюджетні асигнування, що складають найбільшу
частину фінансування з державного бюджету, з метою базової підтримки
(базового фінансування) наукових організацій. Відрахування до цільових
бюджетних фондів, а також фінансування науково-дослідних розробок за
пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, складають меншу частину
асигнувань з державного бюджету на науку. Ці бюджетні кошти науководослідні та дослідно-конструкторські організації отримують на конкурсній
основі для розробки пріоритетних інноваційних проектів. Фінансування
бюджетних установ ведеться за спеціально затверджуваними для них
кошторисами.
Впровадження

бюджетування,

орієнтованого

на

результат,

тобто

встановлення прямої залежності між кількістю і якістю результатів роботи
наукових організацій та обсягом бюджетних витрат на їх роботу, стає
ефективним методом переходу до нових форм бюджетного забезпечення.
Головним завданням бюджетної реформи, пов’язаної з введенням
механізмів бюджетування, орієнтованих на результат, є:
- необхідність створення дієвих механізмів, спрямованих на ефективне
управління громадськими фінансами;
- зміщення акцентів бюджетного процесу з управління бюджетними
ресурсами на управління результатами шляхом підвищення відповідальності та
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розширення самостійності учасників бюджетного процесу в рамках чітких
середньострокових орієнтирів.
Адже від того, наскільки оптимально розподілені бюджетні ресурси між
програмами, між ключовими цілями і завданнями всередині програми, наскільки
повно і чітко продуманий механізм ув’язки показників результативності і
кінцевих цілей програм, наскільки якісно і повноцінно здійснюється контроль за
ходом виконання програми залежить ефективність виконання державних
програм.
Важливим елементом вітчизняної системи фінансової підтримки інновацій
є позабюджетні фонди, що діють поряд з бюджетним фінансуванням. Для даного
процесу використовуються як методи прямого держбюджетного фінансування
НДДКР, так і змішане державно-комерційне фінансування з метою формування
ресурсів позабюджетного фінансування.
В сучасних умовах української економіки удосконалення податкової
політики в сфері науки і інновацій набуває актуальності. Податкове
стимулювання наукової, науково-технологічної діяльності та інновацій широко
використовується в усьому світі для стимулювання розвитку національної
економіки.
Оскільки

у

сфері

науки

закладаються

підвалини

майбутнього

довготривалого зростання економіки, податкові пільги для неї не є поступкою
певним груповим комерційним інтересам.
Розглянемо переваги податкового стимулювання перед бюджетними
субсидіями, що притаманно ринковій економіці:
- забезпечує самостійність приватного сектора і підвищує фінансову
відповідальність за вибір напрямків

науково-дослідних розробок

і їх

впровадження;
- таке стимулювання не пов’язано з річним бюджетним процесом і
затвердженням кредитів, узгодженням інтересів різних організацій і прийняттям
законодавчих рішень, що знижують обсяг бюрократичного впливу на всіх рівнях
управління;
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- даний підхід створює подібні умови для отримання податкових пільг і
розподілу фінансових ресурсів між компаніями різних галузей залежно від
досягнутої ефективності.
Податкове стимулювання у сфері науково-дослідних розробок вимагає
тісної взаємодії з іншими елементами національної інноваційної системи в
рамках науково-технічної, інноваційної та державної промислової політики.
Для вирішення проблеми економічного зростання доцільно взяти із
зарубіжного досвіду для України, перш за все, елементи реформування
податкової системи, щоб полегшити запуск ринкових механізмів для інновацій
та інвестиційних процесів, які стали основою для економічного зростання.
В напрямку удосконалення зовнішньоекономічної політики в сфері науки
і інновацій можна приділити увагу наступним напрямкам:
- отримувати прибуток і формувати свої конкурентні переваги в основному
через реалізацію прогресивних видів і форм зовнішньоекономічної діяльності
(виробничо-технологічне,

науково-технічне

інноваційне

та

інвестиційне

співробітництво), також проявляти активність у традиційних видах і формах
ЗЕД, але у високотехнологічних галузях;
- здійснювати процес транснаціоналізації, орієнтуючись на великих
партнерів, що здійснюють стратегію транснаціоналізації, формувати ТНК і
здійснювати процеси міжнародного інвестування, злиттів і поглинань тощо.
Фінансування та гарантування підприємств, які здійснюють інноваційну
діяльність, включаючи венчурне фінансування, факторинг, лізинг, спрощення
доступу до приватних фінансових ресурсів. Особливий інтерес викликає
розширення фінансування підприємств, які розробляють транснаціональні
проекти з використанням сучасних технологій.
Консалтингові

компанії

надають

свої

послуги

зі

стимулювання

інноваційної діяльності для підприємств, які саме здійснюють інноваційну
діяльність, а також в сфері освоєння нових ринків.
В цілому, зарубіжний досвід дозволяє виділити наступні найбільш важливі
елементи підтримки бізнесу в сфері інновацій: інституційний характер
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підтримки, що включає організаційне, інформаційне, правове, кадрове та
фінансове забезпечення; з’єднання зусиль держави, місцевих органів влади,
громадських організацій та благодійних фондів; диференціацію оподаткування з
урахуванням особливостей сфери діяльності (особлива увага приділяється
наукомістким і екологічним технологіям), соціального статусу підприємців
(особливі пільги для молоді, жінок, національних меншин, інвалідів,
пенсіонерів) та розвитку регіону (пільги для депресивних регіонів); інкубатори,
технопарки та технополіси як форми організації наукомісткого бізнесу малого та
середнього розміру; промислові зони як сфера їх співпраці; відмова від субсидій,
заохочення непрямих форм стимулювання розвитку малого та середнього
бізнесу.
Для здійснення інноваційної діяльності необхідні фінансові ресурси, тому
пошук джерел фінансування є найважливішою складовою інноваційного
процесу. Форми і джерела фінансування інновацій в нашій країні представлено
в табл. Додатку 9. Визначальними ознаками організації з фінансування
інноваційної діяльності в Україні є обмеження вибору джерел фінансування в
умовах обмеженого доступу до їх пропозицій. Основними джерелами
фінансування науково-інноваційної діяльності підприємств реального сектору
економіки є власні кошти, зокрема податки на прибуток та амортизацію.
У сучасних умовах проблема вдосконалення інструментарію державної
підтримки та регулювання процесу розвитку інноваційної економіки в Україні
як і раніше стоїть гостро. Надзвичайно актуальним напрямком реформи
вітчизняної науки в цілому і її державного сектора представлявся розвиток
інтеграції науки, держави і бізнесу.
Необхдімо відзначити, що нашій країні основним напрямком державної
інноваційної політики була інтеграція науки і освіти, розвиток якої традиційно
виділявся в самостійну і першочергове завдання, хоча світова практика показує,
що пріоритетним напрямком є підвищення ефективності взаємодії науки,
держави і бізнесу, засновані на комплексній системі інституційних і фінансових
стимулів.
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Значення заходів на державному рівні про інтеграцію зводиться до правої
легалізації традиційних форм, механізмів, майнового режиму.
Центральним пунктом дослідження цього питання є аналіз існуючого
арсеналу методів науково-технічної політики з точки зору системного характеру
інноваційної галузі. Фінансування різних стадій інноваційної діяльності з
державного бюджету є загальноприйнятою формою державного впливу у сферу
інновацій. Для визначення обсягу бюджетної підтримки необхідно враховувати
законодавство НІС, зокрема, його взаємозв’язок із навколишнім середовищем.
Дійсно, загальна економічна ефективність може бути вищою, якщо частина її
витрачається на створення клімату, сприятливого для інновацій, залучення
сукупного попиту, створення середнього класу тощо, а не на самі інновації. Не
менш складними є зв’язки між основним та цільовим фінансуванням. Для
підтримки стійкості досліджень необхідна фундаментальна підтримка наукових
та інноваційних організацій.
Цільове фінансування більше підходить для досягнення інноваційних
процесів,

що розглядаються

комплексно.

Важливо знайти оптимальне

співвідношення розподілу коштів між різними елементами НІС, підтримуючи
при цьому не лише певні компоненти інновацій, а й взаємодію між
інноваційними структурами. Бюджетне фінансування потрібно поєднувати з
надходженням приватних коштів, передбачених вимогами існування НІС, а
також інноваційні цілі можуть бути досягнуті за допомогою комерційних
інвестицій. Надмірне державне фінансування деяких інноваційних організацій
паралізує співпрацю з національною інноваційною системою та спричиняє
значні проблеми, як брак коштів.
Сильним фактором створення інноваційної системи став раціональний
вибір національних пріоритетів у розподілі ресурсів між науковими напрямами,
інноваційними напрямками і функціональними підсистемами національної
інноваційної системи. Створення НІС характеризується різноманітністю
державних каналів фінансування досліджень та інновацій. Державний розподіл
різних елементів національної інноваційної системи здійснюється з багатьох
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державних установ, регіональних бюджетів, міністерств, відомств, фондів тощо.
Зрозуміло, що інтеграція інновацій регулює діяльність відповідних державних
структур.
Ефективним інструментом розвитку національної інноваційної системи є
розробка та реалізація державних інноваційних програм та проектів, що
безпосередньо координують ресурси та діяльність інноваційних установ. Для
досягнення збалансованого циклу досліджень та інновацій при відборі
виконавців програм критеріями оцінки повинні бути не лише їх внутрішні
можливості, але й параметри пропонованої співпраці.
Клієнтам
використовувати

програм
їх

або

умови

їх

провідним

розробникам

для

отримання

додаткових

забороняється
переваг

через

структуровані посилання національної інноваційної системи.
Серед засобів стимулювання інноваційної діяльності можна виокремити
потужні непрямі методи, що застосовуються державними установами окрім
прямої фінансової підтримки, це податкові пільги, спрямовані на стимулювання
науково-технічного прогресу, експорту та ділової активності інноваційного
бізнесу, тимчасове звільнення від сплати податку на прибуток або часткове його
зниження («податкові канікули»), інвестиційний податковий кредит, прискорена
амортизація обладнання та інші пільги. У більшості випадків ці переваги
пропонуються певним інноваційним організаціям або стосуються певної
інноваційної діяльності.
Для

забезпечення

системного

розвитку

інноваційного

комплексу

необхідно, щоб пільги узгоджувалися між собою. Таким чином, можна
поєднуватися пільгове оподаткування прибутку від реалізації інноваційної
продукції з оновленими позиками на їх придбання та прискореною схемою
амортизації з подальшим застосуванням. Зазначені переваги також є важливим
інструментом підтягування слаборозвинених ланок національної інноваційної
системи або у створенні відсутніх. Зокрема, недостатня насиченість інноваційної
сфери гнучкими малими та середніми компаніями призводить до введення
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особливих переваг для компаній, які займаються інноваційною діяльністю, а
також до спонсорства таких структур, особливо венчурних фондів.
Інвестиції у певні інновації виправдані лише за умови наявності
достатнього попиту на інноваційну продукцію. В складі національної
інноваційної системи відповідний попит розглядається не лише як параметр
торгових відносин, а й як важливий момент в плануванні системного
інноваційного циклу. Стосовно системних технологій відбувається ситуація,
коли стимулювання попиту на їх окремі елементи пропорційно збільшує потребу
в інших видах інноваційних продуктів. Держава може підтримувати попит
шляхом закупівель та замовлень, шляхом проведення демонстраційних проектів,
а також непрямими стимулами для споживання інновацій.
Організаційно-інституційні методи

науково-технічної

політики

є

особливо актуальними з точки зору формування інноваційних систем. Адаптація
структур державного сектору, які, зазвичай, характеризуються консервативністю
та бюрократичністю, до вимог НІС є дуже складним завданням. Коли держава
створює спеціалізовані інтеграційні структури, а також органи, які регулюють
інтеграційні процеси в галузі інновацій, важливо, щоб такі об’єднання не
набували формального характеру. Завданням держави є усунути прогалини в
науково-інноваційних механізмах шляхом утворення організацій, тимчасових
або постійних, що є ланками національної інноваційної системи. орієнтовані на
інноваційне державне підприємництво, а не на поведінку, яка прагне оренди.
Значний потенціал співпраці включає в себе значний акцент наукової і
технологічної політики розвинених країн на розширенні посередницьких
відносин, при цьому регулювання інноваційних процесів і виконання ряду
завдань у державному секторі науково-інноваційної сфери повністю або
частково передаються недержавним структурам для підвищення ефективності
використання податкових коштів.
У створенні наукової та інноваційної інфраструктури суттєва участь
належить державі, що є наслідком становлення НІС. Державні структури
надають юридичну, інформаційну, консультаційну, маркетингову та іншу
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інформацію,

таким чином

роблять значний внесок у зміцнення взаємних

відносин НІС. У створенні наукової та інноваційної інфраструктури суттєва
участь належить державі прямим, що є наслідком становлення НІС. Державні
структури надають юридичну, інформаційну, консультаційну, маркетингову та
іншу інформацію в інноваційній сфері, таким чином роблять значний внесок у
зміцнення взаємних відносин NIS. Можна виокремити певні проблеми:
забезпечення цілісності інфраструктури, з одного боку, і оптимізація пропорцій
підтримки інноваційних структур обслуговування, з іншого боку.
«Держава багато в чому визначає вигляд науково-інноваційної сфери через
участь в підготовці науково-технічних і управлінських кадрів» [351]. Для
формування в майбутньому ніс величезний вплив буде надавати університетське
академічне співтовариство, яке орієнтоване на отримання і накопичення
фундаментальних наукових результатів, буде і є зараз одним з важелів розвитку
економіки, заснованої на інноваціях. У формуванні майбутніх фахівців домінує
роль інноваційного розвитку, швидке поширення інновацій, які можуть бути
створені тільки за рахунок накопичених і сформованих знань в фундаментальних
і прикладних областях в науці.
Співпраця і створення університетів з інноваційними фірмами є
створенням інтегрованих структур, які в свою чергу формуються на основі
національної інноваційної системи та поєднуються в різних організаційних
формах науки, техніки, технології та освіти з акцентом на світовий ринок
наукової продукції та високих технологій. Посилення інноваційних процесів
сприятиме стимулюванню державними структурами залучення молодих
спеціалістів до інноваційної діяльності.
Слід враховувати заходи з впливу на міждержавний рух інноваційних
ресурсів і продуктів (тарифи, нетарифні бар’єри, стимули для експортерів,
взаємна участь з міжнародними організаціями) щодо їх впливу на баланс між
ланками нацыональноъ ынновацыйноъ системи.
Щоб підвищити глобальну конкурентоспроможність країни, держава
повинна розширити і поглибити міжнародне співробітництво та посилити свій
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вплив з точки зору залучення інноваційних ресурсів з урахуванням стратегічного
розширення продажів національної інноваційної продукції, її модернізації,
вдосконалення власних національних інноваційних механізмів на міжнародному
рівні. Також необхідно зосередити зусилля держави на розширенні зв’язку з
глобальною науковою інфраструктурою та інноваціями, на взаємодії, які
допоможуть долати різні бар’єри, а саме: правові, психологічні, культурні, мовні
тощо для поліпшення міждержавного обміну інноваціями.
Державні заходи соціального захисту вітчизняних інноваторів сприяють
значному підвищенню соціального статусу інновацій, а отже, і соціальноекономічної ефективності національної інноваційної системи. «Звичайно,
державний захист здатний лише частково захистити піонерів нововведень від
неминучого активного або пасивного опору консервативного середовища»[351].
Той факт, що державна підтримка є потужним каталізатором для посилення
зусиль окремих робітників та їх груп в інноваційній діяльності, надаючи
національного значення їх співпраці та забезпечуючи їх чітку соціальну
ідентифікацію, стає важливим моральним фактором, який формує впевненість у
майбутньому успіху.
Слід зазначити, що державні органи в сфері державної політики щодо НІС
роблять значний вплив на раціональне використання елементів НіС на місцевому
рівні, намагаються рівномірно охоплювати регіональні інноваційні системи,
підвищувати ефективну взаємодію та інтеграцію регіональних інноваційних
систем. Також приділяється увага раціональному розподілу повноважень і
ресурсів в регулюванні інноваційних процесів органами центрального і
регіонального управління. Також приділяється увага раціональному розподілу
повноважень і ресурсів в регулюванні інноваційних процесів органами
центрального і регіонального управління. Крім того, активізація міжнародного
науково-технічного та інноваційно-технологічного співробітництва націлює
керівництво держави на раціональне регулювання міжнародних зв’язків НІС,
серед яких відзначимо: виділення міжнародної складової НІС як об'єкта
міжнародної науково-технічної та інноваційної політики; створення загальних
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умов для сполучення ніс із зарубіжними інноваційними системами; підтримка
форм і напрямків взаємодії з іноземними НІС, інтеграції в світову інноваційну
сферу,

які найкраще

відповідають

національним

інтересам;

участь

у

двосторонній і багатосторонній міждержавної координації національних
інноваційних систем; визначення загальної стратегії розвитку НІС в умовах
глобалізації.
Таким чином, значимість стимулювання процесів інтеграції влади, науки і
бізнесу має особливого значення. Особливої уваги необхідно приділити
створенню сприятливих умов і адекватної правової бази для цих процесів.
5.2. Організаційно-економічна концепція взаємодії влади, науки і
бізнесу
Основними суб’єктами розвитку інновацій, як відомо, виступають наука,
бізнес і держава. При цьому на різних етапах розвитку роль їх в інноваційному
процесі не залишається незмінною.
Вплив держави на інноваційну активність може здійснюватися за кількома
напрямками:
- держава ініціює пропозиції науково-технічних ідей і формування
інноваційної інфраструктури, тобто створення інноваційних ресурсів;
- держава розробляє спеціальні процедури, спрямовані на підвищення
інноваційної активності бізнесу;
- держава формує загально господарське середовище, сприятливе для
інновацій;
- держава виступає як елемент структури попиту на нововведення.
Перший напрямок може бути реалізовано за допомогою державної
інноваційної політики, в рамках якої повинні бути вирішені завдання підготовки
фахівців, зміцнення інноваційного потенціалу, встановлення ефективних
зв’язків

між

фундаментальною

інноваційної інфраструктури.

наукою

і

промисловістю,

формування
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Другий напрямок передбачає розробку заходів спеціального характеру,
спрямованих на стимулювання інноваційної активності, наприклад, розробку
програм підтримки нововведень в малих фірмах, придбання ризикового капіталу
з державних коштів, створення центрів нововведень, надання пільг новаторам
тощо.
Формування економічних умов для підприємницької діяльності, які
стимулюють інноваційну активність, становить третій напрям і передбачає і
заходи

регулювання

(пільгове

оподаткування,

прискорена

амортизація,

регулювання окремих ринків, галузей) (додаток 8).
Роль держави в структурі попиту на інновації, як четвертий напрям, може
бути визначена тим, що він становить значний сегмент в структурі сукупного
попиту, отже, значний попит на інновації може бути пред’явлений з його боку, в
тому числі у формі держзамовлення.
З метою підвищення ефективності держуправління слід змінити підхід до
формування державних програм в області інновацій. Необхідно формувати
портфель інноваційних проектів і програм, за якими є науковий і винахідницький
інтерес світового рівня, що підлягають першочерговому освоєнню. Найбільш
перспективні проекти повинні об’єднуватися в національну інноваційну
програму, яка повинна бути ув’язана з пріоритетами державної промислової,
структурної та інвестиційної політики.
Взаємовигідні відносини держави, науки і бізнесу повинні бути побудовані
на наступних принципах:
1) добровільне прийняття та виконання зобов’язань;
2) дотримання державних і приватних інтересів;
3) правильне розділення відповідальності та ризиків;
4) максимально ефективні фінансові вкладення.
Такі відносини дозволять освоїти науково-технічні нововведення, нові
види продуктів і ресурсів. Певні цілі в розвитку можуть бути досягнуті за
допомогою

забезпечення

потрібних

економічних свобод,

добросовісної

конкуренції, дотримання прав власності. Взаємодія держави, науки і бізнесу
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повинна здійснюватися на партнерській угоді за багатьма різнонаправленими
напрямками. При цьому потрібно ураховувати всі ключові напрямки діяльності
з орієнтацією на отримання синергетичного ефекту від такої взаємодії (табл. 5.2).
Таблиця 5.2
Напрямки партнерської взаємодії держави, науки і бізнесу
держави
- фінансування науководослідних розробок;
- створення сприятливий
інвестиційний клімат;
- пільги, додаткові
заохочувальні заходи,
розробка спеціального
законодавства
- права власності на
інноваційну продукцію

Партнерство у сфері
науки
- спільне проведення
досліджень фахівцями
державних дослідницьких
установ та комерційних
організацій;
- розробка нових
високотехнологічних продуктів;
- освоєння та впровадження
нововведень у держструктурах;
- удосконалення технологій
виробництва.

освіти
- розробка програм здобуття
освіти в університетах на
бюджетній основі;
- участь державних і
муніципальних установ у
складанні освітніх програм у
навчальних закладах;
- організації тренінгів та
семінарів, конференцій.
Джерело: складено автором за даними [190]

бізнесу
- розробка програм розвитку
малого підприємництва в
регіонах;
- регулювання
оподаткування бізнесу;
- проведення аукціонів на
поставку товарів, виконання
робіт;
- проведення конкурсів на
отримання грантів,
фінансова підтримка
підприємців.

За результатами дослідження напрямків трансформації інноваційних
процесів нами запропоновано організаційно-структурну схему взаємодії влади,
науки і бізнесу (рис. 5.3).

Метою розробки даної концепції є створення

відповідних

формування

умов

для

інституціональних

атракторів

самоорганізаційного переходу НІС України до моделі «потрійна спіраль» та
прискорення інноваційного розвитку національної економіки, що призведе до
перебудови

і

подолання

технологічної

багатоукладності,

підвищення

конкурентоспроможності за рахунок генерації і практичного використання
нових знань як безпосередньої продуктивної сили і джерела зростання
суспільного виробництва і підвищення добробуту населення.
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Міжнародні рейтинги

Інноваційний розвиток національної економіки

Державне прогнозування

Державне планування

аналіз синергізму взаємодії
Стратегія сталого розвитку
бізнесу, науки і влади;
оптимізація інструментів «Україна-2030», Стратегія
інноваційного розвитку
державного регулювання

Інтеграція, глобалізація

Цілі інноваційного розвитку національної економіки України
загальнонаціональні
ДП, ДЦП, галузеві
програми, регіональні стратегії розвитку

регіональні

суб’єкт-об’єктна взаємодія

ВРУ, КМУ,ЦОВВ,ОМС

Мета: структурна перебудова і подолання технологічної багатоукладності, підвищення конкурентоспроможності за
рахунок генерації і практичного використання нових знань як безпосередньої продуктивної сили і джерела зростання
суспільного виробництва і підвищення добробуту населення

Правові

Економічні

Конституція України, Закони Укра- законодавча база бюджетного, венчурного інвестування, кластерної
їни, підзаконні правові акти, міжполітики; захист інтелектуальної
народні правові акти і договори
власності. Укази, постанови.
Державна політика:інноваційноінвестиційна; бюджетна, кредитна,
податкова, амортизаційна, кластерна, науково-технічна, зовнішньоекономічна, антимонопольна, структурна, інституціональна.

Організацій- Організаційні: нормування, плануно-адмініст- вання, інструктаж, контроль;
технічне регулювання, організаційноративні
структурні норматви
Соціальні
технології
Методи

Суб’єкт-суб’єктна
взаємодія

Глобальні, регіональні, технології місцевого самоврядування,
саморозвитку особистості
Інструменти

бюджетне фінансування НДДКР,
дотації, субсидії, субвенції, бюджетне інвестування, бюджетне
кредитування; податкові пільги,
кредити; облікова ставка, процентні ставки по кредитах, митні
тарифи, ставки та ін.
стандарти, умови, норми; плани,
показники, ліміти; резолюції,
накази, розпорядження
директиви; моделі ДПП, ППП
соціальне конструювання, врегулювання відносин та операцій, оптимізація соціальної взаємодії, розвиток творчих здібностей, соціальної
активності суб’єкта
Важелі

Державні і приватні підприємства, організації, установи, ЗВО, наукові
установи, бізнес-структури, агенції регіонального розвитку, громадські
організації, міжнародні організації, ФОП, населення

Рівні:
І

галузеві

Умови
переходу
моделі НІС
«потрійна
спіраль»

Інституціональний
розвиток інноваційної сфери: збільшення кількості малих наукоємних
підприємств; малих і мікропідприємств
системи генерації, трансформації і поширення знань та інноваційної інфраструктури; інституціоналізаціясамоорганізаційних форм управління
Розвиток внутрішніх взаємозв’язків:
реалізація концепції відкритих інновацій; створення науково-виробничих,
інноваційних кластерів, освітньонауково-виробничих комплексів, дослідницьких університетів.
Розвиток зовнішніх наукових комунікацій: академічна і наукова мобільність; участь у виконанні міжнародних
наукових програм на рівні підприємств,
Правові підрозорганізацій, ВНЗ, структурних
ділів, наукових колективів, науковців;
міжнародний трансфер технологій.
Розвиток форм фінансової взаємодії:
змішане і венчурне фінансування; залучення коштів населення, краудфандинг
Результати: створення інституціональних
атракторів переходу до НІС «потрійна
спіраль», прискорення національного
економічного інноваційного розвитку

Рис. 5.3 Організаційно-структурна схема взаємодії влади, науки і бізнесу. Джерело: складено автором
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ІІІ

ІV
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Концепція представлена на чотирьох рівнях:
І – стратегічне державне прогнозування і планування;
ІІ – цілепокладання у сфері інноваційного розвитку;
ІІІ – інструментальний рівень,
IV – організаційний рівень.
І рівень охоплює наступні напрямки: інноваційний розвиток національної
економіки, інтеграційні процеси, міжнародні рейтинги, глобалізація економіки.
Основоположним для формування концепту взаємодії влади, науки і
бізнесу, що спрямований на прискорення інноваційного розвитку національної
економіки, є стратегічне державне прогнозування та планування, що представляє
перший рівень даного процесу. У попередніх розділах нами було розглянуто
питання впливу інноваційного розвитку на економічний стан країни. Ще одним
важливим, вагомим в даному напрямку фактором, є вплив глобалізації на стан
економічної діяльності в країні, яке визначає характер розвитку економіки
країни, що здійснює свою діяльність в умовах визначального впливу
зовнішнього середовища.
Зі збільшенням взаємної залежності економік окремих країн державна і
корпоративна технологічна і технічна політики не можуть залишатися в
рамках державних кордонів, оскільки самоізоляція технологічного розвитку
призводить до неможливості повноцінного інноваційного розвитку країни. У той
же час активізація і підвищення ефективності інноваційної діяльності держави є
фактором активізації міжнародного науково-технічного співробітництва та
поліпшення умов для нівелювання відмінностей в інноваційних процесах на
національному та глобальному рівнях.
Таким чином, глобалізація дає комплексний ефект, комбінуючи такі
фактори, як іноземний капітал, нові технології, інтеграційні можливості і вихід
на світові ринки з метою прискорення економічного зростання країни. Сучасна
глобалізація, яка вже досягла високого ступеня взаємозалежності, являє собою
процес перетворення соціально-економічних систем окремих країн в єдину
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всесвітню систему, яка розвивається на базі уніфікованих закономірностей. У
світовому масштабі глобалізація сприяє прискореному розвитку продуктивних
сил, науково-технічного прогресу, все більш інтенсивного спілкування держав і
народів. Таким чином, вона об’єктивно сприяє створенню ресурсної бази та
інтелектуального потенціалу для забезпечення економічного розвитку на якісно
новому рівні.
Стратегія науково-технічного розвитку, а також розвитку інноваційної
діяльності, вимагає від будь-якої держави врахування глобальних тенденцій і
викликів, що пов’язано з вирішенням проблем розвитку національних
інноваційних систем, трансферту технологій, захисту інтелектуальної власності,
фінансової підтримки процесу патентування, комерціалізації технологій і багато
інших.
Особливий інтерес представляють огляди і доповіді міжнародних
організацій, в тому числі: Індекс економіки знань (Knowledge Economy Index,
KEI); «Індекс інноваційного розвитку» (The Global Innovation Index, GII); «Індекс
готовності країн до мережевої економіки» (Networked Readiness Index, NRI);
Індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (The ICT Development
Index,

IDI);

Індекс

глобальної

конкурентоспроможності (The

Global

Competitiveness Index, GCI) і багато інших. В нашому дослідженні відображено
результати GII. Важливо зауважити, що на даному етапі інноваційного розвитку
більшість країн, які поліпшили свої позиції в GII з плином часу суттєво виграли
від інтеграції в глобальні ланцюжки створення вартості та інноваційні мережі.
Таким чином, можна відмітити зростаючу роль державної інноваційної
політики, спрямованої на пошук механізмів, що дозволяють ефективно
інтегруватися країні в глобальні інноваційні процеси і використовувати їх
переваги.
У світовій практиці обґрунтування перспектив розвитку науки і техніки
здійснюється на основі довгострокового науково-технічного прогнозування.
Державне прогнозування пов’язане з формуванням складного комплексу
взаємодій представників держави, науки і бізнесу в рамках національної
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інноваційної системи, побудову якої є однією із стратегічних цілей економічної
політики.
Фундаментальною методологічною основою національних стратегій,
концепцій і програм розвитку є науково-технологічні прогнози, що широко
застосовуються в більшості розвинених і багатьох країнах, що розвиваються.
Такого роду прогнози мають стратегічну спрямованість і, відповідно,
орієнтовані на довгостроковий період. Це пояснюється, перш за все, тривалим
терміном реалізації радикальних інновацій, згідно зі світовою статистикою – це
період 20-25 років, але саме радикальні інновації здатні визначити положення в
світовому технологічному розвитку. Для забезпечення конкурентоспроможності
національної економіки в довгостроковій перспективі необхідно організувати
процес формування узгодженого бачення технологічного майбутнього України
у всіх основних учасників цього

процесу: держави,

науки,

бізнесу.

Прогнозування в інноваційній сфері конкретизує шляхи розвитку держави,
виходячи з динаміки зовнішнього середовища, за допомогою формулювання
довгострокових цілей, пошуку ресурсів для їх досягнення і планування
конкретних дій на перспективу.
В рамках державного планування схвалено Указ Президента України «Про
Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» з метою «створення
стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та
інноваціям» [354].
Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію інноваційного розвитку
України на період до 2030 року, де зазначено, що «очікується, що результатом
реалізації документа стане, зокрема, збільшення кількості фізичних осіб та
суб’єктів господарювання, що займаються винахідництвом, прикладними
дослідженнями та науково-технічними розробками, насамперед - за межами
державного сектору; збільшення кількості суб’єктів господарювання, що
надають послуги

із

надходжень

продажу

від

комерціалізації технологічних рішень; збільшення
та

використання

об’єктів

інтелектуальної

власності(насамперед, експорту), наукоємної продукції; зростання частки
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підприємств, що займаються інноваціями, зокрема, малих» [354]. Також
розроблено й схвалено державні програми та державні цільові програми, галузеві
програми, регіональні стратегії розвитку.
На другому рівні – цілепокладання у сфері інноваційного розвитку,
розробляються шляхи досягнення цілей інноваційного розвитку (рис. 5.4,
удосконалено [41]). Розробляючи положення та заходи, керівництву нашої
країни на державному та регіональному рівнях необхідно враховувати
особливості моделі «потрійна спіраль», яка реалізується в інноваційній
економіці, де фактором відкриття нового виступає кооперація - на тлі загального
гіперконкурентного середовища, що визначається безперервністю оновлень, на
відміну від індустріальної економіки, де таким фактором була конкуренція.
На третьому рівні – інструментальному, основоположна роль відводиться
державі при створенні умов для інноваційного розвитку на законодавчому рівні
правові (закони та нормативно-правові акти), економічні (розробка сучасної
державної політики в інноваційно-інвестиційній,

бюджетній, кредитній,

податковій, науково-технічній, зовнішньо-економічній та інших напрямках).
Умовами

переходу

до

моделі

НІС

«потрійна

спіраль»

має

стати

інституціональний розвиток інноваційної сфери за рахунок збільшення кількості
малих наукоємних підприємств, малих і мікропідприємств системи генерації,
трансформації

і

по-ширення

знань

та

інноваційної

інфра-структури,

інституціоналізація самоор-ганізаційних форм управління; розвиток внутрішніх
взаємозв’язків на основі реалізації концепції відкритих інновацій; створенні
науково-виробничих, інноваційних кластерів, освітньо-науково-виробничих
комплексів, дослідницьких університетів; розвиток зовнішніх наукових комунікацій, що проявляється через посилення академічної і наукової мобільності,
участь у виконанні міжнародних наукових програм на рівні підприємств,
організацій, ЗВО, структурних підрозділів, наукових колективів, науковців,
міжнародний трансфер технологій; розвиток форм фінансової взаємодії, а саме,
використання змішаного і венчурного фінансування, краудфандингу, залучення
коштів населення.

Мета інноваційного розвитку національної економіки – розширене відтворення і поступова якісна зміна продуктивних сил, науки і культури суспільства щодо
конструювання, створення, освоєння і виробництва якісно нових видів техніки, предметів праці, об'єктів інтелектуальної власності, технологій, а також впровадження
більш досконалих форм організації праці та управління

В
Створення умов для інноваційного розвитку національної економіки на державному рівні
Л рр
А
Висока
Високий рівень
Високі вартість і якість
Висока і конкурентоскладено автором 4-6-е
за даними [190]
Д Джерело:
конкурентоспромож
розвитку освіти
людського
спроможна якість
технологічні
ність економіки
і науки
А
капіталу
життя
уклади економіки

Заміщення
капіталів
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Висока частка
інноваційних
підприємств

Підцілі інноваційного розвитку національної економіки

Досягнення рівня однієї з найбільш
інвестиційно привабливих держав,
щобазується на ефективній стратегії
створення використання знань

Створення умов для ефективного
розвитку суб'єктів інноваційної
діяльності на основі використання
науково-технічного потенціалу
України

Забезпечення значного зростання нової
додаткової вартості, яка створюється
суб'єктами інноваційної діяльності
країни

Формування системи інноваційної
технологічної підготовки
кваліфікованих фахівців у сфері
управління бізнесом

Завдання інноваційного розвитку національної економіки
Стимулювання компаній
та організацій до
впровадження та
використання інновацій

Стимулювання
зростання суб'єктів
інноваційної
діяльності

Залучення зовнішніх
інвестицій у високотех
нологічну
сферу

Створення ефективної
інноваційної
інфраструктури

Підвищення рівня
взаємодії науки і бізнесу
в інноваційній сфері

Модель вибору стратегії інноваційного розвитку національної економіки
Нормативно-правова складова

Економічна складова

Організаційна складова

Комплексний механізм інноваційного розвитку національної економіки
Цільові індикатори інноваційного розвитку національної економіки

Рис. 5.4. Концепція інноваційного розвитку національної економіки. Джерело: складено автором
Джерело: складено автором за даними [190]

342

Четвертий

рівень

-

організаційний,

характеризується

створенням

інституціональних атракторів переходу до НІС за моделлю «потрійна спіраль»,
прискоренням національного економічного інноваційного розвитку.
Траєкторія сталого розвитку країни в цілому забезпечується інтеграцією
компонент моделі «потрійна спіраль» таким чином, що відбір технологій і ринків
відбувається в довгостроковій перспективі. Тоді в ході контролю держави або
регіональних органів повинен забезпечуватися компроміс між диференціацією
та інтеграцією. Модель «потрійна спіраль» є системою високого рівня
невизначеності і складності, що призводить до ускладнень в організації
управління. В кінцевому рахунку інноваційному розвитку сприяють всі заходи,
що збільшують різноманітність в поведінці економічних агентів, перш за все
фірм. Зростання інноваційної «креативності» стає головним завданням політики
поряд з удосконаленням механізмів відбору об’єктів для стимулювання, будь то
окремі фірми, корпорації або державні програми.
Для

університетів

ключовим

завданням

залишається

передача

і

збереження знань. Тому, незважаючи на те, що вони приєднуються до виконання
деяких функцій бізнесу і держави, головною для них залишається роль
поширення знань і соціалізації молоді. Це стосується і держави, яка виступає
гарантом соціальних підвалин, а також і бізнесу, що є виробником товарів і
послуг. Фірми продовжують надавати послуги і виробляти товари, але в той же
самий час займаються і дослідженнями. Навчаючи своїх співробітників і
підвищуючи

їх

кваліфікацію,

компанії

можуть

створювати

власні

«університети», принаймні, в області своєї спеціалізації. Держава встановлює
правила гри, але в той же час робить венчурний капітал доступним для розвитку
нових компаній. Високий ступінь взаємодії університетів з державою і бізнесом
ґрунтується на нових принципах - мережевих структурах, які об’єднують раніше
відокремлені інноваційні центри в промислових фірмах, наукових і державних
установах. Ці мережі можуть консолідувати інтелектуальні, фінансові та
матеріальні

ресурси

декількох

державних

науково-дослідних

центрів,
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університетів та інноваційних структур приватних компаній, незалежно від
розташування.
Якісно новий характер організаційних форм і взаємодії інноваційних
структур створює інкубаційний ефект - університети і науково-дослідні
організації держави і бізнесу перетворюються в інкубатори нових інноваційних
фірм і дослідницьких організацій. Обов’язковими умовами для цього служать:
відбір найбільш перспективних ідей в області технологій, достатній обсяг
фінансування у вигляді грантів і безвідсоткових кредитів, аутсорсинг, навчання
персоналу майбутніх фірм в ході практичної роботи і включення новостворених
фірм в загальну мережу з потенційними партнерами та інвесторами.
Концепція сприяє поєднанню в двох напрямках взаємодії держави з
бізнесом і наукою: суб’єкт-об’єктної (при створенні умов переходу НІС до
моделі «потрійна спіраль») і суб’єкт-суб’єктної (в процесі взаємодії державних
підприємств, установ і організації з іншими учасниками процесів створення і
реалізації інновацій), що забезпечуватиме досягнення цілей інноваційного
національного розвитку на рівні макро- , мезо- і мікроекономічних систем.
Результатом розробки концепції є створення інституціональних умов
переходу до НІС «потрійна спіраль» задля прискорення національного
економічного інноваційного розвитку.

5.3. Напрями активізації взаємодії влади, науки і бізнесу на місцевому
рівні
Інноваційна трансформація України в останнє десятиліття є вектором
національної соціально-економічної політики. Поступовий вихід української
економіки зі стану інноваційного гальмування забезпечується переважно
зусиллями органів державної влади, які задають пріоритети, створюють базові
умови і формують механізми для прогресивного технологічного розвитку країни.
Як наслідок, інноваційна спрямованість інвестування в реальний сектор
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економіки у зв’язку з реалізацією національних проектів і програм на
державному і регіональному рівнях стає необхідністю, набуваючи статусу
обов’язковості.
Децентралізація в Україні на сучасному етапі ставить нові завдання для
реалізації потенціалу окремих регіонів, умов їх сталого розвитку на основі
єдності та цілісності державної території тощо. Подальші зусилля України в бік
нової моделі розвитку вимагає поширення інноваційних процесів на всіх
економіко-управлінських рівнях.
Однак муніципальні органи як територіальні соціально-економічні
системи на даний час демонструють недостатній рівень залученості в інноваційні
процеси, що має свої об’єктивні та суб’єктивні причини. До однієї з найбільш
істотних об’єктивних причин слід віднести вкрай низьку в багатьох випадках
бюджетну забезпеченість муніципальних утворень, яка не дозволяє органам
місцевого самоврядування повноцінно реалізувати вирішення питань місцевого
значення, що направляє зусилля місцевої влади на подолання соціальних
проблем.
Суб’єктивні причини даної ситуації пов’язані з поведінковими аспектами,
які лежать в площині зацікавленості осіб, які беруть ключові стратегічні рішення
щодо перспектив розвитку підвідомчої території.
При відсутності у місцевої адміністрації активного інтересу до
впровадження інновацій в рамках муніципальних програм, її управлінська
діяльність

набуває

характеру

обмеженої

раціональності,

пов’язаної

з

недостатністю інформаційного та ресурсного забезпечення. В результаті,
інноваційний ракурс у розвитку муніципальної економіки, що вимагає ініціативи
та креативності, не знаходить свого втілення в системі управління та
господарській практиці.
Самостійність муніципального освіти в сфері інноваційного розвитку
території в певній мірі може бути обмежена. Незважаючи на те, що місцеве
самоврядування не входить в систему органів державної влади, проте,
здійснюється її взаємодія з регіонами в рамках соціально-економічного
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розвитку, соціального забезпечення, освіти, охорони здоров’я, дорожньої
діяльності, в питаннях забезпечення населення житлом, земельних відносин, в
сфері оподаткування, тарифного регулювання та ціноутворення тощо [5]. В
даний час передумовою досягнення цілей інноваційного розвитку, успішної
модернізації національної економіки, підвищення рівня забезпечення соціальної
сфери є вибудовування ефективних механізмів взаємодії всіх рівнів влади.
На кожному з рівнів органів влади проявляються їх специфічні риси, які
підходять саме такому повноваженню. Так, проведення бюджетно-податкової,
фінансово-кредитної політики, стимулюючої щодо інноваційної діяльності,
підтримка фундаментальної науки і системи освіти - завдання, що входять в
компетенцію державних органів влади. Питання ж формування і розвитку
інноваційної інфраструктури, територіальних умов для високотехнологічних і
наукомістких виробництв, це питання місцевого значення, що вирішуються на
регіональному рівні, на рівні місцевого самоврядування і лише частково.
На рис. 5.5 представлено систему взаємодії органів влади, що має на меті
активізацію інноваційної діяльності, що склалася на сьогоднішній день.
Особливістю взаємодії всіх рівнів владних структур в процесі інноваційного
розвитку є спрямованість регулюючих впливів «зверху-вниз», тобто від
державного центру через регіони до муніципальних утворень.
При відсутності стимулюючих впливів муніципальний рівень «випадає» з
інноваційного процесу, що посилюється заклопотаністю місцевої адміністрації
значним обсягом невирішених соціально-економічних проблем.
З метою створення сучасної інфраструктури, формування інноваційного
зростання, забезпечення єдності державної та регіональної інноваційної
політики, уряд України передбачає показники інноваційної активності регіону,
що оцінюють ефективність діяльності органів виконавчої влади України.
Уряд розробляє заходи з інноваційного розвитку економіки [238], а саме,
«з метою активізації трансферу новацій: розробити дорожню карту реалізації
цілей сталого розвитку, визначених у національній доповіді, затвердженій
міжвідомчою робочою групою високого рівня з питань організації процесу
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впровадження цілей сталого розвитку в Україні; започаткувати комунікаційний
механізм технологічних платформ, де бізнес і держава можуть стати
потенційними замовниками інновацій: зодного боку, бізнес та держава роблять
заявку на розв’язання їхніх проблем, а з іншого, науковці, студенти, винахідники
пропонують інноваційні рішення, які потім масштабуються і стають основою для
власного інноваційного бізнеса; сприяти виділенню територій (приміщень) для
елементів

інноваційної

інфраструктури

та

інноваційних

структур,

що

займаються трансфером новацій; започаткувати надання інноваційних ваучерів
як винахідникам, так і підприємцям на освітні і консультаційні послуги тощо».
ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА
ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ВЛАДИ
Ключові функції в інноваційній сфері
Нормативноправова база

Фінансування,
стимулювання розвитку
наукоємних виробництв

Організаційноуправлінські

РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ВЛАДИ

Ключові заходи в інноваційній сфері
Організаційноуправлінські

Фінансовоекономічні

Моніторинг,
оцінка
ефективності

Технічні
заходи

Стимулюванн
я попиу

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Рис. 5.5. Практика взаємодії органів виконавчої влади з метою розвитку
інноваційної діяльності
Джерело: складено автором
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Перераховані

заходи

мають

директивний

вплив

на

формування

інноваційної діяльності регіонів.
У відповідь регіональні органи влади здійснюють ув’язку інноваційної
діяльності з урахуванням державних пріоритетів, напрямків інноваційного
розвитку, чинним законодавством, забезпечуючи єдність інноваційної політики.
У той же час забезпечують участь у створенні промислових округів, техніковпроваджувальних особливих економічних зон, створених з метою розвитку
інноваційної діяльності, спільне фінансове забезпечення інноваційної діяльності.
Залишається відкритим питання щодо стимулюючих заходів впливу,
спрямованих на формування інноваційної діяльності на муніципальному рівні з
урахуванням повноважень місцевого самоврядування, встановлених законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» [287] і безпосередньо
пов’язаних з вирішенням питань місцевого значення в залежності від типу
адміністративно-територіальних одиниць.
Світовий досвід розвинутих зарубіжних держав свідчить про те, що в таких
країнах органи місцевого самоврядування займають чільне місце в системі
інноваційних відносин. Дані утворення беруть активну участь як у формуванні
місцевої

(муніципальної)

інноваційної

політики

(як

складової

загальнодержавної), так і стимулюванні інноваційної діяльності на місцях [258].
Сьогодні на місцевому рівні існує ряд проблем, які ускладнюють місцевій
владі реалізацію інноваційної політики в регіонах, районах та окремих
територіях. Серед них є наступні:
1) недостатнє фінансування з державного бюджету для регіональних та
місцевих інноваційних програм розвитку;
2) пріоритет поточних інновацій від стратегічно важливих довгострокових
високотехнологічних проектів з коротким терміном окупності;
3) відсутність спеціалізованих державних, муніципальних і спільних
фінансово-кредитних організацій в регіонах, які повинні забезпечувати
фінансування високо-технологічних і інноваційних проектів;
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4) нерозвинення місцевої правової бази для підтримки інноваційної
підприємницької ініціативи;
5) безсистемне впровадження інформаційних і мережевих технологій в
процес державного управління бізнес-діяльністю;
6) недостатня увага органів державної влади до формування та
підтримання іміджу та товарних знаків окремих місць та адміністративнотериторіальних одиниць з метою залучення вітчизняних та зарубіжних
інвесторів для фінансування місцевих інноваційних проектів;
7) неефективний перерозподіл місцевих бюджетних коштів на користь
державного бюджету України, що призводить до їх дефіциту і, як наслідок,
позбавляє місцеві органи влади можливості створювати податкові стимули та
спеціальні податкові системи для інноваційних підприємств;
8) відсутність юридичної, інформаційної та інституційної підтримки для
залучення іноземних інвестицій у місцеві інноваційні проекти;
9) не використовується кращий зарубіжний досвід організації управління
муніципальними

підприємствами

на

основі

стандартів

корпоративного

управління великими приватними компаніями;
10) низька координація між державними органами влади, місцевими
органами влади та приватними компаніями в реалізації інновацій в рамках
національної, регіональної та місцевої інноваційної політики. Одним з основних
факторів реалізації місцевої інноваційної політики є фінансово-економічне
становище місцевих органів влади. Йдеться про наявність достатніх фінансових
ресурсів для вирішення основних завдань місцевого самоврядування щодо
впровадження

та

підтримки

інновацій.

Однак

сьогодні

фінансування

високотехнологічних розробок і проектів є недостатнім і безсистемним.
Упровадження інновацій у діяльності органів місцевого самоврядування
нерозривно пов’язане з їх повноваженнями щодо розроблення та виконання
програм підтримки місцевого бізнесу, які можуть установлювати преференції та
пільги для тих підприємств, якізосереджуються саме на інноваційних продуктах
[258].
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З одного боку, коло повноважень муніципальних утворень, в межах яких в
принципі може здійснюватися інноваційна діяльність, законодавчо окреслено, з
іншого боку, досить широкий і різноманітний. При цьому не можна не
відзначити, що активні зусилля державної влади поки що не усунули проблему
відсутності ініціативи «знизу» і пасивність територіальних органів виконавчої
влади в частині формування базових умов, необхідних для переходу до
інноваційної моделі розвитку регіонів і муніципальних утворень.
На державному рівні щодо місцевого самоврядування в основному
вирішуються два завдання - забезпечення гарантій місцевого самоврядування та
вироблення єдиної державної політики в сфері місцевого самоврядування, для
формування, якій необхідні зусилля владних структур усіх рівнів влади.
У становленні і розвитку місцевого самоврядування велику роль
відіграють органи державної влади і суб’єкти господарювання України.
Взаємодія останніх з органами місцевого самоврядування в значній мірі визначає
ефективність здійснення регіональної політики - вирішення економічних,
політичних і соціальних проблем розвитку муніципального освіти і суб’єкта в
цілому.
У той же час, відсутність стимулюючих, що зобов’язують чинників участі
місцевих органів влади в інноваційній сфері можуть бути стримуючим фактором
активної участі органів місцевого самоврядування в системі взаємодії в питаннях
інноваційної сфери. Крім того, слід врахувати наявність внутрішніх проблем на
муніципальному рівні, вивалених раніше в рамках цього дослідження: системні,
організаційно-управлінські, фінансово-економічні, технічні і приховані, істотно
впливають на інноваційний розвиток.
Необхідно створити сучасний інноваційний мотиваційний механізм, що
стимулює

інноваційну

активність

на

муніципальному

рівні,

поетапно

пов’язавши терміни і порядок виконання, джерела фінансування, склад
учасників, забезпечивши єдність державної, регіональної і муніципальної
інноваційної політики (рис. 5.6).

ДЕРЖАВНІ
ОРГАНИ ВЛАДИ

Державне регулювання
в інноваційній сфері

Нормативноправова база

Організаційноекономічні важелі

Фінансування і
стимулювання

РЕГІОНАЛЬНІ
ОРГАНИ ВЛАДИ
Стимулювання інноваційної діяльності
підприємств і освіти

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Напрямки діяльності щодо реалізації інноваційної політики

Забезпечення єдності державної, регіональної та муніципальної
інноваційної політики

Забезпечення єдності державної та
регіональної інноваційної політики
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розробка муніципальних
програм, стратегій
інноваційного розвитку

укладання угод про
спільну інноваційну
діяльність

участь в конкурсах,
державних і регіональних
проектах

формування попиту на
інноваційну продукцію

спільне
фінансування

ув'язка стратегій інноваційного
розвитку з державними і
регіональними напрямками

формування умов для
господарюючих суб'єктів

участь у розвитку
інноваційної сфери

створення і просування
брендингу територій

інформаційне
забезпечення

муніципальна
взаємодія

формування прогнозів
закупівель інноваційної
продукції

розвиток кадрового
потенціалу

моніторинг і
звітність

дослідження досвіду реалізації
інноваційних програм в інших
регіонах

Рис. 5.6. Взаємодія органів влади з метою розвитку інноваійної діяльності
органами місцевого самоврядування
Джерело: складено автором
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Багато в чому, від діяльності органів державної влади залежать соціальноекономічні параметри бізнес-клімату, специфічні інструменти формування
інноваційного

середовища.

Регіональне

вплив

може

носити

характер,

аналогічний державному впливу, але може мати і свою специфіку.
Таким

чином,

управлінськими,

поряд

з

нормативно-правовими,

фінансово-стимулюючими

заходами

організаційно-

впливу,

необхідно

формування механізмів, що роблять стимулюючий вплив на формування
інноваційної діяльності на муніципальному рівні, включаючи:
-

надання

додаткової

фінансової

допомоги

органам

місцевого

самоврядування, активно сприяючим розвитку інноваційного сектора економіки,
включаючи виділення на конкурсній основі субсидій, додаткових коштів на
впровадження

інноваційних

розробок,

спільна

реалізація

державних

і

муніципальних програм;
- визначення інноваційної діяльності одним з пріоритетних напрямків
діяльності органів місцевого управління та/або самоврядування. Формування
системи цільових (базових) показників, що характеризують рівень інноваційної
активності, визначення та застосування методики оцінки щодо їх отримання;
- для оцінювання органів місцевого самоврядування, а саме їх ефективність
діяльності необхідне включення показників інноваційної активності в систему
рейтингування муніципальних утворень;
- створення підрозділу органу виконавчої влади України (перерозподіл
повноважень по існуючим) по взаємодії з органами муніципальної влади в
питаннях інноваційної діяльності.
У якості «зворотного зв’язку», з огляду на подолання проблем, органам
місцевого самоврядування необхідно забезпечення формування муніципальної
ініціативи, здійснення взаємодії органів влади з метою забезпечення єдності
державної, регіональної і муніципальної інноваційної політики.
Однією з найбільш дієвих форм взаємодії органів влади слід виділити
прояв муніципальної ініціативи, яка виражена участю в конкурсах, що
проводяться регіональними органами влади, на отримання додаткового
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фінансування заходів щодо впровадження, придбанням інноваційних розробок,
продукції;

розробці

стратегії

інноваційного

розвитку;

формування

«територіального брендингу», що сприяє залученню додаткових інвестицій,
туристів.
Додатково слід зазначити, що задля формування інноваційної діяльності
на муніципальному рівні є проблеми, для вирішення яких необхідні:
- регулярна розробка та реалізація муніципальних програм, стратегій
інноваційного розвитку;
- формування попиту на інноваційну продукцію через муніципальне
замовлення в рамках повноважень щодо вирішення питань місцевого значення;
- формування, сприятливого інвестиційного клімату: надання податкових і
неподаткових пільг; грантів субсидій на конкурсній основі, муніципального
майна на пільгових умовах тощо;
- інформаційне забезпечення шляхом розміщення матеріалів про
інноваційну діяльність на офіційному сайті, в засобах масової інформації, в цілях
сприяння формуванню культури інновацій в суспільстві і підвищення престижу
інноваційної діяльності, використання сучасних інформаційних технологій;
- розвиток кадрового потенціалу, підтримка освітніх програм системи
основного та додаткового освіти, що забезпечують розвиток кадрового
потенціалу інноваційної діяльності.
В якості основних елементів взаємодії органів влади всіх рівнів, що
забезпечує інноваційне зростання на муніципальному рівні слід виділити
укладання угод між регіональними і муніципальними органами влади щодо
наділення останніх особливими повноваженнями в сфері розвитку інноваційної
діяльності [9].
Поряд з цим необхідні: проведення спільних процедур із закупівлі
інноваційних товарів (робіт, послуг), спільне фінансування заходів в
інноваційних проектів і програм, моніторинг та контроль їх реалізації, а також
міжмуніципальне взаємодія.
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Принциповим є проведення заходів з реалізації інноваційної політики для
підвищення ефективності інноваційної діяльності, здійснюваної органами
виконавчої влади, суб’єктів господарюваня і муніципальними організаціями,
створення «системи зворотного зв’язку» для швидкого коригування проведену
політику державними органами.
Таким чином, напрямки з підвищення ефективності інноваційної
діяльності, що надані, сприятимуть створенню умов для економічного розвитку
даних територій і регіонів.
Однак, управління процесами децентралізації в Україні повинно
створювати додаткові умови для поліпшення та активізації взаємодії бізнесу,
науки та управління на місцевому рівні.
Особливих дій такої взаємодії заслуговують теріторіальні об’єднання сільські громади, що традиційно не відповідають інтересам науки і бізнесу.
У той же час вони мають значний потенціал для розвитку інноваційних
ринків споживчих товарів, зокрема:
 сільськогосподарське виробництво екологічно чистої продукції;
 використання

об’єктів

виробництва

енергії

на

основі

сільськогосподарських відходів та відновлюваних джерел;
 «зелений» и сельский туризм;
 розвиток закладів культури;
 виробництво кормів для домашніх тварин;
 використання природних ресурсів (водних і лісових об’єктів) місцевого,
регіонального та національного значення тощо.
Держава має розробляти заходи з активізації взаємодії влади, науки та
бізнесу на місцевому рівні шляхом забезпечення відповідних організаційнометодичних пропозицій. Доцільним має бути прийняття Державної цільової
програми забезпечення інноваційного розвитку на місцевому рівні, основними
завданнями якої повинні бути такі напрямки:
-

розширення

інноваційної

інфраструктури,

зокрема,

з

надання

маркетингових та консалтингових послуг для впровадження інновацій на

354

місцевого розвитку;
- комп’ютеризація всіх сфер суспільного життя на місцевому рівні;
- просування

та

популяризація

інноваційних

продуктів

кінцевого

використання на внутрішньому та зовнішньому ринках, використовуючи
виставки, презентації, засоби масової інформації;
- для

підвищення

юридичної обізнаності представників місцевого

самоврядування, місцевих підприємців та населення доцільно впровадження
освітніх заходів (лекцій, тренінгів) з інноваційного розвитку;
- проведення заходів з розширення місцевих ділових зв’язків за допомогою
конференцій, круглих столів і бізнес-форумів;
- участь міжнародних організацій у реалізації програм навчання та
навчання в галузі розвитку інновацій;
- використання державного фінансування для реалізації інноваційних
проектів на місцевому рівні; використання сучасних технологій фінансування,
наприклад, краудфандингу (рис. 5.7) [372].
Переваги краудфандінгу

Обмеження краудфандінгу

- Підтримка інноваційних
рішень і стартапів
- Створення прозорого та
ефективного механізму для
народного фінансування
проектів

- Визначення аудиторії
споживачів та розробка
ідеї щодо кола їх інтересів
- Забезпечення повної
прозорості на кожному
етапі збору коштів
- Доступність інформації
про проект
- Зручність внесення
платежів

Рис. 5.7 Переваги та обмеження застосування краудфандінгу в Україні
Джерело: складено автором за даними [372]

Запропонована концепція організаційно-економічної взаємодії влади,
науки та бізнесу у сфері інноваційного розвитку національної економіки
сприятимуть створенню відповідних умов в напрямку забезпечення реалізації
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НІС моделі «потрійна спіраль» в Україні та збільшення використання знань у
процесі інноваційного розвитку національної економіки в довгостроковій
перспективі. Для цього у середньостроковій перспективі має бути створені
наступні необхідні умови.
1. Створення інноваційно сприятливого бізнес-середовища в Україні (рис.
5.8). Успіх інноваційної діяльності вирішальним чином залежить від зовнішніх
факторів, що діють в зовнішньому оточенні. Тому бізнес-середовище
розглядається як домінуюча сила впливу на інноваційну діяльність. Дані фактори
можуть як прямо, так і побічно впливати на формування та розвиток
інноваційного підприємництва. На сьогоднішній день для ефективного
виконання управлінських функцій необхідно розуміти важливість зовнішніх
факторів, тобто сучасним організаціям всіх рівнів необхідно пристосовуватися
до змін у зовнішньому оточенні і відповідно здійснювати зміни всередині
організації.
Громадські об’єднання

Фінансове забезпечення

Інформація, консалтинг

Комплексна підтримка

Торгово-промислови палати
Асоціації підприємців
профсоюзи
Фонди підтримки підприємництва
Лізингові компанії
Інвестиційні компанії
Венчурні фонди
банки

Бізнес-школи
Агенції підтримки бізнесу
Консалтингові фірми
Інноваційні технологічні центри
Бізнес-інкубатори
Бізнес-центри
Технопарки
Інноваційні технологічні центри

Рис. 5.8 Інституційна модель бізнес-середовища для підтримки
інноваційного підприємництва
Джерело: складено автором за даними [372]

2. Прискорення процесів формування внутрішнього ринку інноваційної
продукції. У сучасній практиці в інноваційній сфері є необхідним створення
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спеціальних зон, які перетворюють знання в товари і послуги: – технопарки,
технополіси та інкубатори. Сьогодні відомо, що така інтеграція – один з
ефективних напрямків прискорення технологічного прогресу. Основними
організаційними формами інноваційних структур є: інноваційні бізнесінкубатори; мале інноваційне підприємство; венчурні фірми; фірми «спін-офф»;
інноваційні (науково-технологічні) центри; інжинірингові компанії; наукововиробничі

фірми;

технопарки

(наукові,

промислові);

науково-дослідні

консорціуми; промислово-фінансові групи (ПФГ); науково-виробничі картелі;
науково-виробничі синдикати; науково-виробничі трести; науково-промислові
асоціації; центри трансферу технологій; технополіси; виробничо-територіальні
комплекси

(ВТК);

територіальні

інноваційні кластери;

зони

спільного

підприємництва (ЗСП); зона вільного підприємництва (ЗВП); вільні економічні
зони (ВЕЗ).
3. Подальше

удосконалення

правового

поля

процесу

інноваційної

діяльності в Україні. В нашій країні достатнє нормативне наповнення щодо
питань правового регулювання інноваційної діяльності, що має низку
нормативних прогалин, йому властива декларативність і фрагментарність,
зарегульованість ряду питань зазначеної сфери. Відсутні дієві механізми
стимулювання інвестиційної активності приватного сектора для залучення
фінансових ресурсів в інноваційну сферу. Не відпрацьовані правові інструменти
для функціонування потенційно ефективних механізмів державно-приватного
партнерства.

Таким

чином,

основоположним

напрямом

залишається

удосконалення законодавчої бази в Україні для розвитку сфери інноваційної
діяльності задля: узгодження державної політики в інноваційній сфері;
інвестиційного, фінансового забезпечення інновацій; забезпечення ефективного
функціонування наукової сфери; ефективного розвитку процесу комерціалізації
інтелектуальних результатів; реального партнерства держави і приватного
сектора.
4. Збільшення інноваційно активних промислових підприємств. На
сьогодні в економіці є нові можливості подолання існуючих обмежень у вигляді
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інноваційного сценарію розвитку, а основними напрямами економічної політики
повинно бути створення умов для розвитку інноваційної діяльності в
промисловості, в тому числі сприяння: технологічної модернізації виробництва
та впровадження нових технологій для випуску інноваційної продукції;
кадрового забезпечення високотехнологічних галузей промисловості; реалізації
інноваційних проектів і підвищення ефективності виробництва, а також
формуванню сприятливого інноваційного клімату для відповідного розвитку
промисловості [24].
5. Створення горизонтальних взаємозв’язків, що є розгалуженими,

в

напрямку генерації, трансформації та поширення знань, в системі реалізації та
впровадження

інновацій.

Існує

взаємозв’язок

між

поширенням

знань,

створенням інноваційних підприємств і економічним зростанням, а також
просторові обмеження в процесі передачі знань, що відбивається на
інноваційному становищі економічних агентів і особливостях регіонального
економічного розвитку.
Таким чином, в результаті сформовані пропозиції щодо вдосконалення
процесу взаємодії влади, науки та бізнесу щодо інноваційного розвитку
національної економіки України, спрямовані на прискорення інноваційного
розвитку національної економіки, а також переходу України до структурнофункціональної організації взаємодії влади, науки та бізнесу за моделлю
«потрійна спіраль».

Висновки до розділу 5
П’ятий розділ роботи присвячено формуванню концептуальних засад
взаємодії влади, науки і бізнесу в процесі інноваційного розвитку національної
економіки.
Удосконалено

інструменти

державного

регулювання

інноваційним

розвитком національної економіки, сформовано організаційно-економічну
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концепцію взаємодії влади, науки і бізнесу, обґрунтовано напрями активізації
взаємодії влади, науки і бізнесу на місцевому рівні.
Доведено, що державні органи управління на інституційному і правовому
рівні створюють оптимальні умови для розвитку інноваційних відносин задля
підвищення економічного становища країни. За допомогою відповідних
економічних заходів та важелів, інформаційних систем тощо створюється
можливість запобігти ланцюговому поширенню тенденцій, що блокують
інноваційний процес. Процес

узгодження інноваційної стратегії держави із

загальною економічною та галузевими стратегіями розвитку завжди є важливою
та актуальною.
Представлено результати SWOT-аналізу інноваційної діяльності в
України, який показує, що для інтенсивного функціонування інноваційних
процесів необхідно створити сприятливі умови для реалізації своїх можливостей
для всіх учасників цих процесів, а саме: відкриття доступу до інформації,
можливості поліпшення подій, отримання винагороди за участь в інноваційному
процесі тощо.
Проведено

оптимізацію

інструментів

державного

регулювання

інноваційним розвитком національної економіки на прикладі стратегічного
орієнтиру «Підвищення академічної та наукової мобільності», що характеризує
можливість реалізувати свої освітні потреби за кордоном, отримати доступ до
додаткових ресурсів і передових технологій.
Обґрунтовано комплекс заходів стосовно удосконалення інструментів
державного регулювання інноваційним розвитком національної економіки за
результатами мінімізації булевої функції трансформації процесу взаємодії влади,
науки і бізнесу.
Удосконалено підходи щодо державного регулювання інноваційного
розвитку національної економіки з урахуванням складових і засобів державного
регулювання, що забезпечить відповідність засобів і важелів регулювання і
комплексність впливу держави на інноваційний розвиток економіки країни.
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Важливими і результативними є види державної політики, що дозволяють
стимулювати до здійснення інноваційної діяльності.
Розвиток інноваційної діяльності можливий за наявності достатніх обсягів
фінансування, як з боку держави, так і з боку приватного бізнесу. Фінансування
здійснюється в умовах високого ризику і невизначеності.
Розглядаючи проблеми вдосконалення грошово-кредитної політики з
метою

підвищення

зацікавленості

банківського

сектора

в

підтримці

пріоритетних галузей економіки та інноваційних проектів, визначено напрямки
регулювання банківського сектора в сучасних умовах.
Важливим напрямом поліпшення умов здійснення інноваційної діяльності
є удосконалення бюджетної політики.
Ефективним інструментом розвитку національної інноваційної системи є
розробка та реалізація державних інноваційних програм та проектів, що
безпосередньо координують ресурси та діяльність інноваційних установ. Для
досягнення збалансованого циклу досліджень та інновацій при відборі
виконавців програм критеріями оцінки повинні бути не лише їх внутрішні
можливості, але й параметри пропонованої співпраці.
Доведено, що організаційно-інституційні методи науково-технічної
політики

є особливо актуальними з точки зору формування інноваційних

систем. Адаптація структур державного сектору, які, зазвичай, характеризуються
консервативністю та бюрократичністю, до вимог НІС є дуже складним
завданням. Коли держава створює спеціалізовані інтеграційні структури, а також
органи, які регулюють інтеграційні процеси в галузі інновацій, важливо, щоб такі
об’єднання не набували формального характеру. Завданням держави є усунути
прогалини в науково-інноваційних механізмах шляхом утворення організацій,
тимчасових або постійних, що є ланками національної інноваційної системи.
орієнтовані на інноваційне державне підприємництво, а не на поведінку, яка
прагне оренди.
Розвинуто організаційно-методичний підхід щодо удосконалення процесу
взаємодії влади, науки і бізнесу на місцевому рівні за рахунок створення

360

організаційно-методичних рекомендацій і пропонування Державної цільової
програми інноваційного розвитку на місцевому рівні, що забезпечить
прискорення національного інноваційного економічного розвитку і сприятиме
розширенню внутрішнього ринку інноваційної продукції кінцевого споживання.
Основні результати даного розділу знайшли відображення у таких працях
автора: 1, 5, 6, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 55,
56, 59, 61, 62, 63, 65,67,68,70.
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ВИСНОВКИ
Основним науковим результатом дисертації є вирішення актуальної
наукової

проблеми

щодо

розробки

теоретико-методологічних

основ,

концептуальних засад, концепція організаційно-методичних підходів до
формування взаємодії влади, науки і бізнесу в процесі інноваційного розвитку
національної економіки при переході до структурно-функціональної організації
НІС за моделлю «потрійна спіраль». Результати проведеного дослідження
дозволили зробити такі узагальнення і висновки.
1. За результатами узагальнення теоретичних основ інноваційного розвитку
національної економіки побудовано ланцюжок формування його ключових
концептів в процесі еволюції панівних парадигм. За результатами аналізу НІС як
структурно-функціональної

оргнізації

інноваційного

розвитку

економіки

України визначено морфологічні ознаки вітчизняної НІС на рівні її структури і
системних зв’язків.
2. За результатами систематизації характеристик мережевих моделей НІС
визначено їх системні властивості і атрибути взаємозв’язків функціональних
елементів

(багатовимірність,

зв’язаність,

складність,

нелінійність,

нестаціонарність, дискретність, замкнутість контуру управління) і обґрунтовано
їх відповідність ознакам систем з автоматичним керуванням, на основі чого
взаємодію влади, науки і бізнесу за моделлю «потрійна спіраль» інтерпретовано
з позицій концепції фізичної економії, що дозволяє ввести методологічні
принципи, методи і дослідницькі прийоми теорії автоматів до загальної
методології дослідження інноваційного розвитку національної економіки.
3. Сформульовано

принципи

формування

методології

дослідження

взаємодії влади, науки і бізнесу в процесі інноваційного розвитку економіки, що
забезпечують її системну єдність, до яких віднесено: несуперечливість,
визначеність,

імпліцитність,

компліментарність,

поглинання

і

повноту.

Методологію сформовано шляхом методологічного синтезу основоположних
принципів маржиналістських і неоінституціональних течій, шкіл і концепцій,
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теорії економічного розвитку, теорії інноваційного розвитку підприємницького
суспільства,

синергетики,

інформаційних,

а

також

онтологізації

імпульсної

природи

організаційних і матеріальних взаємозв’язків елементів

взаємодії влади, науки і бізнесу в площині концепції фізичної економії з
визначенням об’єктно-предметної сфери досліджень.
4. Удосконалено методичний підхід до підвищення синергізму взаємодії
влади, науки і бізнесу, який ґрунтується на виявленні причинно-наслідкових
зв’язків між наявним потенціалом інноваційного розвитку і результатами його
використання, для оцінювання яких запропоновано використати багаторівневу
систему індикаторів Глобального інноваційного індексу (GII): суб-індекси
інноваційного ресурсу (Innovation Input) і суб-індексу наукових й творчих
результатів інноваційної діяльності (Innovation Output) з подальшою їх
декомпозицією на складники. Методичний підхід передбачає виявлення
коопераційних ефектів взаємодії влади, науки і бізнесу в інноваційній сфері на
основі методу рангової кореляції Спірмена, їх імпульсну інтерпретацію і
виокремлення конструктивних і деструктивних сигналів (ρ=1 та ρ=-1
відповідно),

а

деструктивних

також

відсутність

сигналів

відклику

сигналу

відклику

інтерпретується

(ρ=0).
як

Наявність

невідповідність

управлінських впливів і структурно-функціональної організації взаємодії влади,
науки і бізнесу та визначають напрями підвищення її синергізму.
5. Удосконалено методичний підхід до оптимізації інструментів державного
регулювання інноваційним розвитком національної економіки, який передбачає
декомпозицію окремих інструментів на важелі державного впливу залежно від
напряму або об’єкта регулювання і представлення його у вигляді кінцевого
автомату.

Обґрунтовано

методичні

положення

щодо

математичного

моделювання функціонування такого автомату на основі булевої алгебри з
мінімізацією

функції

виходу,

що

уможливлює

визначення

напрямів

удосконалення інструментів державного регулювання за рахунок виявлення
однакових важелів впливу, передбачених різними інструментами державного
регулювання інноваційною сферою; застосування важелів, що створюють
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взаємовиключний вплив; відсутності важелів впливу на певний напрям
інноваційного розвитку. Обґрунтовано, що даний підхід надає також можливість
відстежувати узгодженість засобів державного регулювання інноваційною
сферою на різних його етапах (реалізації стратегій, програм інноваційного
розвитку тощо).
6. Визначено і систематизовано комплекс чинників впливу на структурнофункціональну організацію взаємодії влади, науки і бізнесу, до якого включено
суспільно-політичні, інтеграційні, інституціональні, забезпечуючі, економічні і
структурні чинники, вплив яких повно і вичерпно задає тип моделі НІС країни.
В рамках визначеного комплексу чинників побудовано модельні профілі
альтернативної, азійської, євроатлантичної моделей НІС і «потрійної спіралі».
Обґрунтовано, що характер структурно-функціональної трансформації процесу
взаємодії влади, науки і бізнесу визначається ступенем відповідності
характеристичного профілю НІС країни профілю обраної моделі, а також
стратегічними цілями інноваційного розвитку національної економіки. При
переході до інноваційного розвитку економіки країни за новою моделлю має
відбуватися формування принципово нової концепції взаємодії влади, науки і
бізнесу з урахуванням морфологічних ознак функціонуючої НІС.
7. При

удосконаленні

наукового

підходу

до

забезпечення

умов

прискореного переходу України до структурно-функціональної організації
взаємодії влади, науки і бізнесу доведено, що перехід до нової моделі НІС за
ланцюжком «альтернативна → азійська → євроатлантична → потрійна спіраль»
слід вважати

прогресивним, а у зворотному напрямі – регресивним.

Встановлено, що самоорганізаційний перехід до нової моделі НІС реалізується
на основі атракторів, формування яких задає магістральні траєкторії такого
переходу.

Визначено

комплекс

атракторів

(децентралізація

управління

інноваційними процесами, диверсифікація фінансового забезпечення, провідна
роль університетів в повному циклі створення інновацій, мережева організація
взаємозв’язків) і магістральні траєкторії переходу НІС України до моделі
«потрійна спіраль» з урахуванням її морфологічних ознак.
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8. Запропоновано концепцію формування взаємодії влади, науки і бізнесу,
яка має траєкторний характер і ґрунтується на сформульованому вихідному
постулаті, що проголошує підвищення синергії взаємодії влади, науки і бізнесу
за рахунок формування інституціональних атракторів на основі морфологічних
ознак вітчизняної НІС для забезпечення переходу за магістральними
траєкторіями до структурно-функціональної організації взаємодії влади, науки і
бізнесу за моделлю «потрійна спіраль». Концепцію представлено на п’яти
ієрархічно організованих рівнях (методологічному, цільовому, методичному,
інструментальному, організаційному) і окреслює цільові настанови, методичні
підходи,

аналітико-прогностичні

методи,

інструменти

і

інформаційно-

аналітичне забезпечення взаємодії влади, науки і бізнесу при переході країни до
інноваційного економічного розвитку за моделлю «потрійна спіраль».
9. Діагностика системних проблем інноваційного розвитку України
засвідчила усталеність тенденцій динаміки його показників, фактично консервує
структуру національної економіки за технологічними устроями. Встановлено,
що 96 % виробленої промислової продукції в Україні, 97% інвестиційних коштів
і 93 % витрат на технічне переозброєння і модернізацію припадає на галузі ІІІІV технологічних устроїв, що свідчить про те, що інноваційні процеси в
економіці України фактично не впливають на подолання її технологічної
багатоукладності. За результатами виявлення і аналізу коопераційних ефектів
взаємодії влади, науки і бізнесу встановлено гранично низький рівень її синергії
і наявність деструктивних сигналів. Розвинуто науковий підхід до трансформації
процесу взаємодії влади, науки і бізнесу за рахунок: інституціонального
розвитку інноваційної сфери; розвитку внутрішніх взаємозв’язків; розвитку
зовнішніх наукових комунікацій; розвитку форм фінансової взаємодії.
10. Відповідно до визначених напрямів трансформації процесу взаємодії
влади, науки і бізнесу на основі аналізу зарубіжного і вітчизняного досвіду
регулювання інноваційними процесами удосконалено комплекс цільових
орієнтирів переходу економіки України до реалізації моделі інноваційного
розвитку «потрійна спіраль» за кожним з напрямів, які було деталізовано за
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основними інструментами і важелями державного регулювання.
Удосконалено інструменти державного регулювання інноваційним

11.

розвитком національної економіки з використанням розвинутого в роботі
методичного підходу. Обґрунтовано, що підвищення синергії взаємодії влади,
науки і бізнесу може бути забезпечено за рахунок удосконалення бюджетної,
грошово-кредитної,

податкової,

зовнішньоекономічної,

інституціональної

політик України, соціальних технологій і правового регулювання бюджетного і
венчурного інвестування, краудфандингу, формування і функціонування
кластерів, захисту інтелектуальної власності. Визначено напрями оптимізації
кожного з наведених інструментів державного регулювання інноваційним
розвитком.
12. Запропоновано і обґрунтовано концепцію взаємодії влади, науки і
бізнесу в процесі інноваційного розвитку економіки України, яка спрямована на
прискорення інноваційного розвитку національної економіки за рахунок
підвищення рівня синергії взаємозв’язків між її елементами, з одночасним
формуванням

інституціональних

атракторів,

що

спрямовують

самоорганізаційний перехід до моделі «потрійна спіраль». Концепція забезпечує
як суб’єкт-об’єктну, так і суб’єкт-суб’єктну взаємодію влади з наукою і бізнесом,
що досягається на основі застосування удосконалених методів державного
регулювання інноваційним розвитком країни. Концепцію представлено на
рівнях

державного

прогнозування

і

планування,

цілепокладання,

інструментальному та організаційному.
13. Розвинуто напрями активізації взаємодії влади, науки і бізнесу на
місцевому

рівні,

що

передбачає

створення

організаційно-методичних

рекомендацій і Державної цільової програми інноваційного місцевого розвитку.
Обґрунтовано, що комплекс заходів програми має бути спрямований на
забезпечення

маркетинговим

і

консалтинговим

супроводом

інновацій,

інформатизації суспільного життя місцевих громад, навчально-тренінгових
програм, розширення бізнес-комунікацій, організацію фінансового забезпечення
створення і впровадження інновацій в традиційні і нові сфери місцевого
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розвитку.
14. За результатами проведеного дослідження сформовано теоретикометодологічні засади, методичні й організаційні положення і концепцію
взаємодії влади, науки і бізнесу в процесі інноваційного розвитку національної
економіки України, спрямовані на забезпечення прискорення інноваційного
розвитку національної економіки і переходу України до структурнофункціональної організації взаємодії влади, науки і бізнесу за моделлю
«потрійна спіраль».
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Особливості інноваційної економіки

Додаток 1
інноваційна готовність, що охоплює всі сфери виробництва,
послуг, нематеріальної сфери, фінансів, організації та
управління, технології, інститутів, норм поведінки, готовність до
новаторства і змін
провідними ланками стають великі корпорації та винахідники (та
інноватори) підприємці
спостерігається інтеграція трансформаційних і трансакційних
витрат
домінування динамічної конкуренції
вбудованість інноваційного процесу в економічні процеси;
стратегічний характер державної політики
висока швидкість змін виробництва і управління (що
підтверджується масою статистичних відомостей витратних і
результуючих показників інноваційного розвитку економіки),
зростання наукоємності галузей, перехід до нового
технологічного укладу як сумі технологій і перехід до
інформаційних і біо, нано і когнітивним технологій, до
соціотехнологічних систем, економіко-екологічних систем;
зміна умов і середовища проживання (соціальної сфери),
зростання різноманітності інфраструктурних елементів
сильна залежність від виробництва, поширення і застосування
нових знань, істотне підвищення значущості науки і освіти для
економічного розвитку, що веде до особливої ролі інформатики і
комунікацій, що вимагають мережевих і самоорганізуються форм
і адаптаційних механізмів швидкого реагування, інтерактивних
технологій
мобільність та інституційне різноманіття знань, у тому числі
«інфраструктурних», не належать конкретному підприємству або
дослідницького консорціуму
нова конфігурація виконання науково інноваційного процесу
(«розщеплений» на два підпроцесу: один проведення наукових
розробок і створення технологій, інший зустрічний створення
бізнес концепцій формування нових сегментів ринку продукції та
проведення наукових розробок для її реалізації).

Рис. Характерні риси інноваційного типу розвитку національної економіки
[45]
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Додаток 2
Підходи до визначення поняття
«інноваційний розвиток»
Визначення
Процес вкладення коштів економіку,
що забезпечує зміну поколінь техніки
та технологій.
Кінцевий результат впровадження
нововведення з метою зміни об'єкта
управління
й
одержання
економічного,
соціального,
екологічного, науково-технічного або
іншого виду ефекту.
Впровадження нових продуктів і
технологій, заснованих на наукових
дослідженнях і розробках.
Процес, в якому винахід або ідея
набуває економічного змісту.
Сукупність технічних, виробничих та
комерційних заходів, що приводять до
появи на ринку нових і поліпшених
промислових процесів і обладнання.

Автор
Й.Шумпетер
Р. Фатхудінов

Б.Санто
Б. Твісс
Ф. Ніксон

3. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.:
ИНФРА М, 2000. 312 с
4. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. М.,1990. – 312с.
5. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. М., 1989. 304с.
6. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982
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Додаток 3
№
з/р
1
1.

Характеристика інституційного складу НІС України

Інститути

2
Інститути
генерації
нових знань
(інновацій)

Суб’єкти

3
Дослідник (фізична особа);
система вищої та післядипломної
освіти (у т.ч. університети);
науково-дослідні інститути (НДІ);
науково-дослідні, проектноконструкторські підрозділи
підприємницьких організацій;
наукові лабораторії, центри
колективного користування;
науково-освітні центри;
проєктне і проєктно-вишукувальні
організації;технопарки;
акселератори;
бізнес-інкубатори і ін.
2.
Інститути
організації підприємницького
комерціалізац сектора, які здійснюють випуск
ії нових знань інноваційної продукції;
інноваційно-промислові
комплекси (ІПК);
малі інноваційні підприємства
(МІП) при університетах тощо.
3. Комплекс інститутів інноваційної інфраструктури
3.1 Інститути
ДП «Український інститут
інтелектуальної власності»
реєстрації та
захисту ІВ
(Укрпатент); Департамент
розвитку сфери інтелектуальної
власності; Українське агентство з
авторських та суміжних прав
(УААСП);
ДП «Український інститут
промислової власності»,
«Український центр інноватики та
патентно-інформаційних послуг»
3.2 Інститути
Міністерство освіти і науки
державного
України;
розвитку
ПАТ «Український державний
венчурний фонд»

Функції
4
генерація нових знань;
генерація нових
технологій;
передача нових знань в
зовнішнє середовище.

виробництво
високотехнологічної
продукції, робіт, послуг;
забезпечення поширення
(дифузія) інновацій

Реєстрація, офіційне
підтвердження і захист
прав на інтелектуальної
власності

розробка інноваційної
політики держави;
формування законів в
області інтелектуальної
власності та інноваційної
діяльності;
стимулювання
інноваційного процесу;
стимулювання і
регулювання
інноваційного процесу;
стимулювання розвитку
інноваційної

412

Продовження додатку 3
1

2

3

3.3

Інститути
інноваційного
посередництв
а

3.4

Фінансові
інститути

науково-освітні центри;
технопарки;
центри трансферу технологій;
центри колективного
користування;
патентне повірені, патентне бюро;
бізнес-інкубатори;
акселератори;
спільнота технологічних брокерів;
Інжинірингові центри;
конструкторські бюро;
досвідчені заводи;
технологічні платформи;
науково-технічні альянси тощо.
венчурний капітал;
інвестиційні фонди;
ендаумент-фонди;
банки тощо

3.5

Інститути
громадські організації з контролю
громадянського і захисту ІВ;
суспільства
Академія наук вищої школи
України;
Торгово-промислова палата
України;
Український союз промисловців і
підприємців (УСПП)

4
інфраструктури;
створення механізмів
державно-приватного
партнерства взаємодії в
інноваційному процесі
інфраструктури;
створення механізмів
державно-приватного
партнерства взаємодії в
інноваційному процесі
забезпечення сприяння
трансформації нових
знань і технологій в
товари, роботи, послуги;
консультаційна та
ресурсна піддержка
перспективних ідей,
стартапів тощо.

забезпечення фінансової
підтримки і
стимулювання
інноваційного розвитку;
отримання частки в
статутному капіталі
організації або відсотка
від доходів тощо.
громадський контроль
виконання авторських
прав;
консультування
власників
інтелектуальної
власності;
ініціатива з розвитку
законодавства в області
інноваційної діяльності
тощо.
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Додаток 4
Порівняльна характеристика поглядів на
інноваційний розвиток [365]
Дослідники
Г. Менш,
Д. Кларк,
Л. Суіте

К. Фрімен,
М. Фрідмен

А. Кляйкнехт

Етап
депресії
Відіграють роль
джерела
передумов появи
інновацій.
Потрібне
втілення
базисних
інновацій.
Зменшується
кількість
інновацій.
Виникають
організаційні
інновації, умови
для винайдення
нових технологій.

Етап
підняття
Зменшується
інноваційна
активність.
Виникає
«технологічний
пат», що визначає
застійу розвитку
економіки.

Потрібне
впровадження
базисних
інновацій.
Зростає
інноваційна
активність.
З’являються нові
галузі й інноваціїу
старих галузях.
Мінімальний
Стимулює до
ризик спонукаєдо
втілення
втілення
поліпшуючих і
проривних
технологічних
продуктових
нововведень.
інновацій.

Активність
організацій
для
створення
інновацій
Підприємства
активно
вкладають
інвестиції в
інновації на
етапі депресії.

Рекомендації
для подолання
депресії
Очікування
завершення
етапу
депресії.

Прибуткові та
рентабельні
компанії
вирізняються
підвищеною
інноваційною
активністю на
етапі підняття.

Активне
державне
стимулювання
інновацій на
етапі
депресії.

Прибуткові
підприємства
доволі не
активно
вкладають
інвестиції в
інновації

Використання
етапу
депресії для
активізації
інноваційної
діяльності.
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Додаток 5
Основні економічні важелі регулювання інноваційної сфери в Україні
Правовий акт
ЗУ «Про наукову і
науково-технічну
діяльність»
[182]

ЗУ «Про інноваційну
діяльність» [31]

ЗУ «Про
страхування»[361]

Положення
Державні комерційні підприємства та казенні підприємства, які належать до наукових установ, звільняються від сплати до
державного бюджету частини чистого прибутку за результатами своєї фінансово-господарської діяльності та зобов’язані не менш
як 50 % чистого прибутку від своєї діяльності спрямовувати на провадження ініціативної наукової і науково-технічної діяльності,
фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази
Держава створює умови для мотивації молодих вчених, зокрема шляхом: збереження доплат за науковий ступінь та вчене звання
при визначенні стипендіального забезпечення докторантів; створення системи державних молодіжних стипендій, премій та
грантів; фінансування стажування у провідних наукових установах, у тому числі за кордоном;фінансування наукових відряджень,
у тому числі закордонних, для участі в наукових заходах
Держава забезпечує фінансування та матеріальне забезпечення фундаментальних та прикладних досліджень
Держава забезпечує бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7 % ВВП. Держава
застосовує фінансово-кредитні та податкові інструменти для створення економічно сприятливих умов для ефективного
провадження наукової і науково-технічної діяльності відповідно до законодавства України, забезпечення до 2025 року збільшення
обсягу фінансування науки за рахунок усіх джерел до 3 % ВВП
Державні наукові установи і ВНЗ звільняються від сплати ввізного мита та ПДВ з наукових приладів, обладнання, запасних частин
і витратних матеріалів до них, реактивів, зразків, наукової літератури в паперовому та електронному вигляді, що ввозяться в
Україну для забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності
Державне замовлення на найважливіші науково-технічні розробки та науково-технічну продукцію
Грантова підтримка наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету безоплатній та безповоротній
основі на конкурсних засадах
Повне і безвідсоткове кредитування пріоритетних інноваційних проектів (за рахунок коштів Державного бюджету України,
коштів бюджету АР Крим та коштів місцевих бюджетів
Часткове (до 50 %) безвідсоткове кредитування інноваційних проектів (за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів
бюджету АР Крим та коштів місцевих бюджетів) за умови залучення дофінансування проекту решти необхідних коштів
виконавця проекту і (або) інших суб'єктів інноваційної діяльності
Повна чи часткова компенсація (за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів бюджету АР Крим та коштів
місцевих бюджетів) відсотків, сплачуваних суб’єктами інноваційної діяльності комерційним банкам та іншим фінансовокредитним установам за кредитування інноваційних проектів
Надання державних гарантій комерційним банкам, що здійснюють кредитування пріоритетних інноваційних проектів
Майнове страхування реалізації інноваційних проектів у страховиків відповідно до Закону України «Про страхування»
Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту); страхування інвестицій;
страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій
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ЗУ «Про спеціальний
режим інвестиційної та
інноваційної діяльності
технологічних парків»
[179]

ЗУ «Про пріоритетні
напрями інноваційної
діяльності в Україні»
[183]
ЗУ «Про податок на
додану вартість» *
[362]

ЗУ «Про
оподаткування
прибутку
підприємств»*
[363]
*Втратив чинність

Сприяння інноваційній діяльності технологічних парків здійснюється шляхом державної фінансової підтримки та цільового
субсидіювання проектів технологічних парків.
Для фінансової підтримки проєктів технологічних парків запроваджується бюджетна програма підтримки діяльності
технологічних парків.
Повне або часткове (до 50 %) безвідсоткове кредитування (на умовах інфляційної індексації) проектів технологічних парків;
повна або часткова компенсація відсотків, сплачуваних виконавцями проектів технологічних парків комерційним банкам та
іншим фінансово-кредитним установам за кредитування проектів технологічних парків (за умови визначення відповідних
коштів у Державному бюджеті України.
Цільові субсидії у вигляді сум ввізного мита при ввезенні в Україну для реалізації проектів технологічних парків нових
устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не виробляються в Україні; зарахування на спеціальні
рахунки технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств сум ввізного мита при ввезенні в Україну для реалізації
проектів технологічних парків нових устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не виробляються в
Україні (на спеціальні рахунки учасників технологічних парків та спільних підприємств, які є виконавцями проектів
технологічних парків, зараховуються 50 % сум ввізного мита, а 50 % - на спеціальний рахунок керівного органу відповідного
технологічного парку)
Для реалізації середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні державою запроваджуються заходи
щодо: прямого бюджетного фінансування та співфінансування; відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими
суб’єктами господарювання у банках; часткової компенсації вартості виробництва продукції; кредитів за рахунок коштів
державного бюджету, кредитів (позик) і грантів міжнародних фінансових організацій, залучених державою або під державні
гарантії; субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам; податкових, митних та валютних преференцій.
Платниками податку, що виконують проєкти технологічних парків згідно із законодавством, при імпортінових устаткування,
обладнання, комплектуючих надається органам митного контролю податковий вексель зі строком погашення на 720
календарний день, а при імпортіматеріалів, які не виробляються в Україні, надаєтьсяподатковий вексель на суму податкового
зобов’язання зі строком погашення на 180 календарний день з дня надання векселя органу митного контролю.
Звільнення відсплати податку при оплаті вартості фундаментальних досліджень на НДДКР особу, яка безпосередньо отримує
такі кошти з рахунку Державного казначейства України
Надання для технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств при виконанні зареєстрованих у встановленому
порядку проектів технологічних парків щорічну 20% норму прискореної амортизації основних фондів груп 3 і 4. Амортизація
основних фондів групи 3 проводиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.
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Додаток 6
Порівняльна характеристика стадій економічного розвитку країн [40]
Стадії економічного
розвитку
I стадія - ресурсного
розвитку:
Киргизія, Таджикистан,
Індія та ін. (38 країн:)
Перехід зі стадії I в стадію
ІІ: Азербайджан, Венесуела,
Саудівська Аравія та ін. (18
країн)
II стадія - орієнтації на
ефективність, стадія
інвестиційного розвитку:
Болгарія, Грузія, Китай та
ін. (33 країни)
Перехід зі стадії II в стадію
III:Аргентина, Бразилія,
Казахстан, Польща,
Туреччина та ін. (21 країна)
III стадія - інноваційний
розвиток: 19 країн-членів
ЄС, США, Японія, Норвегія,
Швейцарія, ОАЕ та ін. (35
країн)

Основний ресурс і особливості розвитку
Ресурси: некваліфікована робоча сила, корисні
копалини, земля, географічне розташування.
Слабо розвинена інфраструктура, а також система
кредитування і фінансування учасників ринку.
Особливості розвитку: технології імпортуються або
імітуються; торгівля заснована на ціновій
конкуренції; ланцюжки створення цінності обмежені;
компанії виробляють товари широкого споживання
або інші нескладні продукти.
Ресурси: інвестиції, кваліфікована робоча сила.
Розвивається: виробнича інфраструктура, система
освіти, система кредитування та фінансування.
Інвестиції спрямовані у створення інфраструктури,
урядові структури сприяють розвитку бізнесу,
технології купуються на ліцензійній основі,
створюються спільні підприємства з іноземними
партнерами, з'являються нові форми бізнесу і
розвивається сфера послуг, ланцюжки створення
цінностей стають довшими.
Ресурси: висококваліфіковані фахівці, інновації,
технології, інвестиції в наукомістке виробництво.
Створення інноваційних продуктів і послуг з
використанням найбільш передових технологій. Всі
складові частини бізнес-середовища добре розвинені.
Такі країни характеризуються сукупністю сильних
галузей, для якої не існує межі розвитку. Інститути та
механізми, що забезпечують інноваційні процеси,
працюють дуже ефективно. Компанії конкурують в
області володіння унікальними технологіями.
Сфера сервісу в країнах з переважанням
інноваційних пропозицій має дуже велику частку в
економіці. Компанії конкурують за рахунок нової і
унікальної продукції.
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Додаток 7

Структуризація розвитку економіки країн [365]

Ознака
Тип
розвитку
економіки

Тип
Факторноорієнтована
економіка

Характеристика, чинники, які сприяють розвитку
Інституції,
інфраструктура, Базові чинники, %
охорона здоров’я, початкова Чинники
освіта,
макроекономічне ефективності, %
середовище.
Інноваційні
чинники, %
Вища освіта і професійна Базові чинники, %
Економіка
технологічна Чинники
орієнтована на підготовка,
ефективність готовність, ефективність ринку ефективності, %
(інвестиційна) праці та ринку товарів,
Інноваційні
рівень розвитку фінансового
чинники, %
ринку, розмір ринку.
Інноваційно - Рівень
орієнтована
інновацій,
економіка
бізнесу.

Вид
зростання
економіки

Розумне
зростання

60
35
5
40
50
10

впровадження
рівень розвитку

Базові чинники, %
20
Чинники
50
ефективності, %
Інноваційні
30
чинники, %
Розвиток економіки, заснованої на знаннях та інноваціях.
Цей чинник зміцнення економіки враховує підвищення
якості освіти й якості проведення досліджень, забезпечення
поширення інноваційних технологій і знань, збільшення
доступу до інформації і технологій спілкування, гарантуючи,
що інноваційні технології будуть використовуватися для
досягнення
соціальних цілей.

Стійке
зростання

Розвиток, що ґрунтується на сприянні ефективнішому
використанню ресурсів, вирішенні екологічних проблем і,
таким чином, підвищенні
конкурентоспроможності економіки.

Всеосяжне
зростання

Розвиток, що сприяє суспільній інтеграції та вирішенню
соціальних
питань;
підтримка
економіки,
що
характеризується
високим
рівнем
працевлаштування та забезпечує господарську, суспільну і
територіальну згуртованість.
Орієнтуються на лідерство у наукових дослідженнях,
реорганізацію великомасштабних цільових проектів, що
охоплюють усі стадії інноваційного процесу (США,
Великобританія, Франція).
Орієнтовані на поширення інновацій завдяки створенню
сприятливого інноваційного, науково-технічного
середовища (Німеччина, Швеція, Швейцарія).

Моделі
Країни з
наукововисоким
інновацій- інноваційним
ного
коефіцієнтом
розвитку
Країни із
країн
сприятливим
інноваційним
середовищем
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Продовження додатку 7
Країни із
розвинутою
інноваційною
структурою
Напрям
розвитку

Результат
розвитку
Джерело
розвитку
Засоби
розвитку

Наздоганяльний

Стимулюють розвиток інноваційної структури, що
забезпечує сприйнятливість досягнень світового НТП і
координацію дій різних секторів у сфері науки і
технологій (Японія, Південна Корея).
Передбачає наслідування лідера через застосування його
досвіду в сфері виробництва товарів і послуг, отримання
інноваційних продуктів, знань, технологій із зовнішніх
джерел (країни колишнього СРСР і Південної Америки,
Мексики, Туреччина, Іран). Відбувається
адаптація національної економіки до інноваційних змін
(система освіти, державне регулювання тощо).

Випереджальний

Передбачає створення власних заділів нових знань, нових
якостей для здійснення прориву і випередження лідерів. Для
цього розробляють інвестиційні механізми, розвивають
матеріальну базу й організаційно- управлінське забезпечення
(Китай, США, Індія, Сінгапур, Гонконг, Таїланд, Південна
Корея тощо). Здійснити це можливо, якщо темпи росту країни
перевищуватимуть аналогічні показники лідерів
щонайменше вдвічі.

Лідируючий

Відображення розвитку лідерів і країн, які близькі до них за
основними показниками конкуренто- спроможності. До
країн-лідерів (як до бази порівняння) належать усі розвинуті
країни світу. Сьогодні їх налічується близько шести десятків,
основу яких складають країни «Великої сімки». Частка
останніх у світовому ВВП становить близько половини. До
переліку розвинутих країн належать, зокрема,
Нідерланди, Бельгія, Швеція, Швейцарія, Фінляндія,
Норвегія, Данія, Австрія, Австралія тощо.

Еволюційний
Революційний
Екзогенний
Ендогенний
Екстенсивний
Інтенсивний

Переважають поступові кількісні зміни
Переважають принципово якісні зміни
Джерело розвитку перебуває за межами об’єкту
Джерело розвитку перебуває усередині об’єкту
Виявлення та збільшення того, що вже існує
Застосування якісно нових компонентів
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Додаток 8
Особливості прямого та непрямого державного стимулювання
інноваційної діяльності
Група
Прямий
вплив

Непрямий
вплив

Характеристика
Безпосереднє фінансування НДДКР, інноваційних проектів з державного
бюджету або позабюджетних фондів (інноваційних фондів, зокрема
державних, міністерств і відомств).
Спрямування грантової допомоги підприємствам-виробникам, науковому
персоналу, що є розробниками інновацій.
Згідно з державним замовленням – втілення інноваційних проектів або випуск
продукції:
1) програмно-цільові методи розподілу державних ресурсів – прямо в цільові
підприємства через інвестиційні фонди (під державним управлінням) чи
організації (надання грантів);
2) адміністративні методи – опосередковано – завдяки відібраним посередникам
(фонди венчурного капіталу, інноваційні фонди, інкубатори й організації з
трансферу технологій). Фінансування може
бути цільовим, проблемно-спрямованим, наочно-орієнтованим.
Створення сприятливих умов для проведення інноваційної діяльності,
зумовлене наданням фінансових, економічних або управлінських переваг
для інноваційного підприємництва.
Фінансово-економічне стимулювання:
- політика у сфері ціноутворення (зняття обмежень у разі формування
ціни на товар/послугу, сировину, матеріали, встановлення граничних
норм рентабельності тощо);
- податкова політика (канікули, знижки, кредити, вилучення,
відрахування тощо);
- Амортизаційна політика (стимулювання модернізації основного
капіталу: більш ширші можливості прискорення або уповільнення
Віднесення сум інвестиційних витрат на собівартість завдяки
Використанню інвестиційного відрахування або методів нелінійного
нарахування амортизації);
- Політика у сфері митно-тарифного та нетарифного регулювання
Зовнішньоекономічної діяльності (стимулювання експорту
Високотехнологічних товарів, встановлення пільгових умов у разі
ввезення інноваційного обладнання з-за кордону, особливих ввізних
тарифів чи нетарифних заходів (сертифікація, квотування, ліцензування
тощо).
Створення організаційно-правових умов:
- сприяння розвитку інноваційної інфраструктури;
- реалізація заходів, що спрямовані на підтримання сприятливого
інвестиційного клімату для іноземних інвестицій;
- удосконалення законодавства в інноваційній та інвестиційній сферах,
Формування та реалізація державних інноваційних програм,
удосконалення захисту інтелектуальної власності.
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Додаток 9
Форми та джерела фінансування інновацій
форми фінансування
1. власне - фінансування власного
капіталу за рахунок власних
фінансових ресурсів як на
внутрішніх так і зовнішніх

2. позикове - фінансування за
рахунок позикових фінансових
ресурсів
3. бюджетне
4. лізингове
5. факторингове - застосовується як
специфічна форма фінансування
переважно вітчизняних підприємств
6. венчурне

7. форфейтинговое використовується переважно у
зовнішньоторговельних операціях
8. проектне
9. іпотечне
10. франчайзингове короткострокове фінансування
фінансування «стартових»
інвестиційних можливостей малого
бізнесу

джерела фінансування
статутний капітал (початковий і залучений)
прибуток від різних видів фінансово-господарської
діяльності
амортизаційні відрахування
кошти від страхових компаній у вигляді
відшкодування втрат від ризиків
облігаційні позики
банківські кредити
засоби різних кредитних установ
бюджети (державний, регіональні, місцеві,
позабюджетні)
фінансовий лізинг, операційний лізинг
фінанси банків, великих компаній

державні дотації
кошти великих компаній
фінансові кошти окремих громадян (бізнес-ангелів)
ресурси великих фінансових компаній
державних структур
капітал ФПГ
фінансові кошти банків
грошові кошти держави
іпотечні кредити
фінансові ресурси брендових підприємств
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Додаток 10
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Монографії:
1. Бєлякова О.В. Механізм взаємодії влади, науки і бізнесу як основа
забезпечення інноваційного розвитку національної економіки: теорія,
методологія, практика: монографія. Київ: КНУКіМ, 2017. 377 с. (17,1 д.а.)
2. Бєлякова О.В., Штулер І.Ю., Іванова В.В., Грицик В.В. Формування
парадигми розвитку потенціалу відновлювальної енергетики національного
господарства України. Монографія: за наук. Ред. Д-ра екон. Наук, проф.
Д.В. Солохи. Мукачево: Карпатська вежа, 2020. 132 с. (8,25 д.а.) Особистий
внесок: запропоновано інноваційні підходи використання оновлювальної
енергетики у національній економіці України (3,2 д.а.)
3. Бєлякова О.В., Штулер І.Ю., Іванова В.В., Овчеренко О.С. Теоретикопрактичні концепти впровадження енергозберігаючих технологій – ключові
фактори ефективного державного управління розвитком національної економіки
України. Монографія: за наук. Ред. Д-ра екон. Наук, проф. Д.В. Солохи.
Мукачево: Карпатська вежа, 2020. 174 с. (11,9 д.а.) Особистий внесок: визначено
основні фактори, що впливають на ефективність державного управління
розвитком національної економіки України в довгостроковій перспективі (4,5
д.а.)
4. Бєлякова О.В.,
Марова С.Ф.,
Солоха Д.В.,
Погребняк Л.О.,
Морева В.В., Турбіна О.І. Інституціональні основи ефективного реформування
системи природокористування в умовах реалізації концепції сталого розвитку в
Україні. Монографія. ТОВ «ППНС», м. Маріуполь, 2019. 304 с. (19,0 д.а.)
Особистий внесок: запропоновано інструментарій державного регулювання
інноваційного розвитку національної економіки. (4,2 д.а.) Свідоцтво про
реєстрацію авторського права на твір № 88656 від 20.05.2019 р.
5. Бєлякова О.В., Іванова В.В., Полякова Г.С. Концептуальні основи
формування механізму економічного інноваційного розвитку національного
господарства: монографія. За науковою ред. Д-ра екон. Наук, профессора
Солохи Д.В. Київ, КНУКіМ, 2017. 210 с. (13,1 д.а.) Особистий внесок:
запропоновано основні складові механізму економічного інноваційного розвитку
національного господарства України (5,5 д.а.) Свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір № 80519 від 25.07.2018 р.
6. Бєлякова О.В., Турбіна О.І. Інноваційний розвиток національної
економіки України на засадах розбудови електроенергетичного комплексу:
монографія. За наук. Ред. Д-ра екон. Наук, професора Солохи Д.В. Мукачево :
ЕЛАРА, 2016. 342 с. (21,37 д.а.) Особистий внесок: сформовано концептуальну
модель розвитку енергетичного комплексу України як складової забезпечення
інноваційного розвитку національної економіки в довгостроковій перспективі
(10,1 д.а.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83221 від
28.11.2018 р.
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Статті у виданнях, індексованих міжнародними наукометричними базами
Web of Science Core Collection та/або Scopus:
7. Bieliakova O., Breus S., Solokha D., Derii Z. Entrepreneurship Development
Model Under Conditions of Business Social Responsibility. Academy of
Entrepreneurship Journal.2020 Vol: 26 Issue: 3. Р. 1-8. (Scopus). (0,5 д.а.)
Особистий внесок: запропоновано модель розвитку підприємництва в умовах
розбудови соціальної відповідальності бізнесу в системі державно-приватного
партнерства (0,2 д.а.)
8. Bieliakova О., Melikhov A., Yukhnenko М., Adamov D., Suzdalieva О.
Development and introduction of banking products: accounting aspect // Academy of
Accounting and Financial Studies Journal.Volume 23, Special Issue 2, 2019. Р. 1-5.
(Scopus).
(0,31 д.а.) Особистий внесок: розглянуто можливості та
різноманіття використання банківських продуктів щодо розбудови
інноваційних бізнес-структур (0,18 д.а.)
9. Bieliakova O., Onishchenko V., Ustynov R., Kazak О. Management of
Innovative Behaviour of Human Resources. International Journal of Engineering &
Technology. Volume 7(4.8), 2018. Р. 249-252. (Scopus). (0,25 д.а.) Особистий
внесок: визначено мотиви персоналу підприємства до інноваційної діяльності
(0,14 д.а.)
10. Бєлякова О.В., Солоха Д.В. Роль культурної складової в
економічному розвитку регіональної інфраструктури. Вісник Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. № 1. С. 47-51. (Web of
Science). (0,31 д.а.) Особистий внесок: визначено культурологічну складову
формування інноваційного середовища розвитку економічної інфраструктури
(0,2 д.а.)
11. Бєлякова О.В., Солоха Д.В. Економічна інерційність промисловості
України та формування інноваційного потенціалу галузі та регіону // Актуальні
проблеми економіки. 2016. №7 (181). 16-22. (Scopus). (0,44 д.а.) Особистий
внесок: досліджено зміни в регіональній інноваційній системі промислового
регіону. (0,23 д.а.)
12. Бєлякова О.В., Жуков С.А. Інноваційний потенціал і трансфер
технологій на національному та регіональних ринках промислової продукції //
Актуальні проблеми економіки. 2015. № 11. С. 163-171. (Scopus). (0,56 д.а.)
Особистий внесок: досліджено процеси позиціонування інноваційно активних
підприємств, де рівень розвитку інноваційної сфери загалом формує основу
сталого економічного зростання (0,36 д.а.)
13. Бєлякова О.В., Солоха Д.В. Розвинення інфраструктури ринку
екологічно чистих товарів промислового регіону. Маркетинг і менеджмент
інновацій. 2013. № 1. С. 267-276. (Web of Science). (0,63 д.а.) Особистий внесок:
доведено необхідність розвинення ринку екологічно чистих товарів на
інноваційних техніко-технологічних засадах на теренах України (0,4 д.а.)
Монографії, видані за кордоном:
14. Bieliakova O., Marova S., Solokha D., Zatko J., Moreva V., Levchenko V.
Formation of theoretical-methological bases of the functioning of logistics systems of
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Ukraine. Slovakia, Podgayska: European Institute of additional education, 2019. 306
p. (19,1д.а.) Особистий внесок: сформовано логістичну систему взаємодії
виробничих підприємств та науково-дослідного сектору України (5,1 д.а.)
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 93035 від 16.10.2019.
15. Bieliakova O., Solokha D., Marova S., Zatko J., Sotnichenko L., Moreva V.
Formation of theoretical and methodological bases of adaptation of the principles of
sustainable competitive development of regions of Ukraine on the basis of their
infrastructure development. Monograph, edited by Dr. еkon. Science of D. Solokha.
Slovakia, Podgayska: European Institute of additional education, 2018. 675 p.
(42,2д.а.) Особистий внесок: досліджено позиціонування і визначено роль
взаємодії влади, науки і бізнесу в інфраструктурному розвитку регіонів України
(10,8 д.а.) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83458 від
05.12.2018.
Підручники, навчальні посібники:
16. Бєлякова О.В., Азарян О.М., Солоха Д.В., Криковцева Н.О. Екологічний
маркетинг: підручник. Донецьк: Вид-во Цифрова типографія, 2013. 204 с . Гриф
МОНМСУ (Лист № 1/11-18461 від 29.11.2012 р.) (12,75 д.а.) Особистий внесок:
доведено роль держави, відповідальність бізнесу та науки за стан
навколишнього природного середовища та ефективне використання наявних
виробничих ресурсів (4,9 д.а.) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на
твір № 83459 від 05.12.2018.
17. Бєлякова О.В., Солоха Д.В., Морева В.В., Турбіна О.І. Соціальна
екологія: підручник. Донецьк: ФОП Дмитренко, 2013. 228 с. Гриф МОНУ (Лист
№ 1/11-16810 від 04.11.2013 р.) (10,65 д.а.) Особистий внесок: встановлено
відповідальність соціуму та гарантії з боку держави за практичну реалізацію
наукових винаходів стосовно ефективного використання наявного природновиробничого потенціалу задля забезпечення високої якості життєдіяльності
суспільства (5,75 д.а.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №
83457 від 05.12.2018.
18. Бєлякова О.В., Касьянова Н.В., Солоха Д.В., Морєва В.В., Балакай О.Б.
Потенціал підприємства: формування та використання: підручник. К: «Центр
учбової літератури», 2013. 248 с. Гриф МОНУ (Лист № 1/11-13308 від 15.08.12
р.) (15,5 д.а.) Особистий внесок: розкрито значення інноваційної складової в
забезпеченні ефективного функціонування бізнесу в довгостроковій перспективі
(4,9 д.а.) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 85286 від
04.02.2019.
19. Бєлякова О.В., Овєчкіна О.А., Солоха Д.В., Іванова К.В., Морева В.В.,
Балакай О.Б. Планування маркетингу: навчальний посібник. К: «Центр учбової
літератури», 2013. 352 с. Гриф МОНМСУ (Лист № 1/11-13307 від 15.08.2012
р.) (22,0 д.а.) Особистий внесок: доведено синергетичний ефект взаємодії влади,
науки і виробництва на засадах концептів маркетингу (6,72 д.а.)
20. Бєлякова О.В.,
Гуткевич С.О.,
Корінько М.Д.,
Сафонов Ю.М.,
Солоха Д.В. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. Посіб. За
ред. Проф. С.О. Гуткевич. Донецьк: Вид-во СПД Купріянов B.C., 2011. 362 с.
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Гриф МОНУ(Лист № 1/11-10773 від «24» листопада 2010р.) (22,63 д.а.)
Особистий внесок: доведено залежність ефективності функціонування
внутрішнього економічного механізму підприємства від його інноваційної
політики та державного протекціонізму інновацій на вітчизняних
підприємствах (6,6 д.а.)
Cтатті у наукових виданнях інших держав:
21. Bіelіakova O., Solokha D., Yankovska L., Semchuk Z., Makarenko M.,
Bukoros T., Kalinina H. Managing the strategic potential integrated regional
development. Monograph scientific edition by D.Solokha. Podgayska, Slovakia:
publishing house European Institute of postgraduate education, 2020. 306 p. (19,3 д.а.)
Особистий внесок: досліджено стратегічний потенціал з точки зору взаємодії
влади, науки і бізнесу, надано оцінку його впливу на розвиток окремих територій
України (3,1 д.а.)
22. Bіelіakova O., Solokha D., Yankovska L., Zatko J., Semchuk Z., Bukoros T.
Формирање теоријске и методолошке основе управљања развојеми новативних
потенцијала регионалних социоекономских система на синергистичким
основама. Монографија: према научном издању доктори економских наука,
професори Дмитра Солохи. Србија: Бачки-Петровац, 2019. 348 с. (21,75 д.а.)
Особистий внесок: розглянуто синергетичні засади, надано оцінку
ефективності взаємодії владних структур, наукових установ та бізнес
структур (4,2 д.а.)
23. Бєлякова О.В., Солоха Д.В. Методичні засади підвищення ефективності
використання інноваційного потенціалу регіональних соціально-економічних
систем. Territories’development: social, economic and humanitarian issues.
Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019.
524p. (128-141). (0,88 д.а.) Особистий внесок: представлено методичні засади
оцінки ефективності використання наявного інноваційного потенціалу (0,5 д.а.)
24. Bieliakova O. Solokha D. Realization of the synergy basis on estimation of
innovational potential of regional socio-economic systems. Management of the 21st
century: globalization challenges: monograph. Crech Republic, Prague: Nemoross.r.o.
2018. 260 p.(166-177). (0,75 д.а.) Особистий внесок: досліджено можливості
використання засад синергетичної економіки щодо оцінки інноваційного
потенціалу виробничих систем (0,48 д.а.)
25. Бєлякова О.В., Солоха Д.В. Визначення фінансової складової розвитку
сучасних соціально-економічних систем. Financial and Economic Security and
Accounting and Analytical Supportin Business: колективна монографія. Ed. By V.
Yatsenko. «East West» Associatoin For Advanced Studies and Higher Education
GmbH, Vienna, Austria, 2016. P. 272-281. (0,69 д.а.) Особистий внесок: автором
розроблено концептуальну модель функціонування соціо-економічних систем в
умовах сталого пролонгованого розвитку (0,5д.а.)
Публікації в наукових фахових виданнях:
26. Бєлякова О.В.,
Солоха Д.В.,
Сапельнікова Н.Л.
Управління
інвестиційно-інноваційною діяльністю в системі бізнес-планування підприємств
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України // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління.
Серія «Економіка». Маріуполь: ДонДУУ, 2020. 2(87). С. 127-139. (0,81 д.а.)
Особистий внесок: розкрито значення інновацій щодо забезпечення наукових
досліджень та комерціалізації їх результатів (0,41 д.а.)
27. Бєлякова О.В., Поважний О.С., Солоха Д.В. Сценарний підхід
регіонального розвитку як запорука ефективного функціонування національного
господарства // Збірник наукових праць Донецького державного університету
управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціальноекономічного розвитку». Серія «Економіка». Т. ХХ, Вип. 314. Маріуполь,
ДонДУУ, 2019. С. 6-16. (0,69 д.а.) Особистий внесок: доведено можливість
використання сценарного підходу щодо вибору оптимальної стратегії розвитку
окремих регіонів і національної економічної системи України в цілому (0,3 д.а.)
28. Бєлякова О.В., Штулер І.Ю. Громова Я.А., Браславець О.Ю.
Моделювання парадигми управління знаннями в системі «потрійної спіралі» влада, наука, бізнес // Актуальні проблеми економіки. 2019. № 7. Том 2. С. 25-40.
(1,0 д.а.) Особистий внесок: встановлено значення знань та продукування на їх
основі інновацій в системі «потрійна спіраль» (0,35 д.а.)
29. Бєлякова О.В. Визначення концептуальних основ формування
механізмів взаємодії держави, науки і бізнесу // Збірник наукових праць
Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи
забезпечення
стабільного
соціально-економічного
розвитку».
Серія
«Економіка». Том ХХ, Вип. 311. Маріуполь, ДонДУУ, 2019. С. 142-150. (0,56
д.а.)
30. Бєлякова О.В.
Формування
концептуальних
засад
оцінки
збалансованого розвитку національної економіки в довгостроковій перспективі
// Актуальні проблеми економіки. 2019. № 7. С.182-191. (0,63 д.а.)
31. Бєлякова О.В. Визначення основних важелів державного регулювання
інноваційними процесами в Україні // Актуальні проблеми економіки. 2018. №
12 (210). С. 33-46. (0,88 д.а.)
32. Бєлякова О.В. Визначення концептів трансформації механізму взаємодії
влади, бізнесу і науки в довгостроковій перспективі розвитку національного
господарства України // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті
міжнародної інтеграції. № 30(19). Т. 2. Ч. 2. Херсон: 2018. С. 5-9. (0,31 д.а.)
33. Бєлякова О., Солоха Д. Інноваційні засади формування кластерної
моделі регіонального розвитку національної економіки України // Соціальноекономічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. Херсон: 2018.
№ 31 (20). Т. 1. С. 11-15. (0,38 д.а.) Особистий внесок: розглянуто можливість
кластеризації окремих складових «потрійної спіралі»: влади, наукових установ,
підприємницьких структур (0,25 д.а.)
34. Бєлякова О.В., Солоха Д.В. Основні підходи формування організаційноекономічного механізму інноваційного розвитку // Вісник економічної науки
України. 2017. № 1 (32). С. 84-87. (0,25 д.а.) Особистий внесок: визначено основні
концепти довгострокового суспільного розвитку на засадах взаємодії владних
структур, наукових установ та бізнесу (0,19 д.а.)
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35. Бєлякова О.В., Шлапак Н.С., Солоха Д.В., Серкутан Т.В. Методологічні
основи оцінки інноваційного економічного розвитку на синергетичних засадах //
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. ДВНЗ
«ПДТУ». Маріуполь, 2017. Вип. 15. С. 218-225. (0,5 д.а.) Особистий внесок:
представлено методологічні основи забезпечення сталого інноваційного
розвитку України на засадах синергетичної економіки (0,2 д.а.)
36. Бєлякова О.В. Формування механізму взаємодії бізнесу, науки і влади за
моделлю «потрійна спіраль» // Науковий вісник Ужгородського національного
університету: УжНУ, 2017. Вип. 11. С. 205-210 (Сер. «Міжнародні економічні
відносини та світове господарство») (міжнародна наукометрична база Index
Copernicus). (0,46 ум. Друк. Арк.)
37. Бєлякова О.В. Концепція формування механізму взаємодії бізнесу,
науки і влади як основи інноваційного розвитку національної економіки //
Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 10. Ч.1. С. 267-271.(міжнародна
наукометрична база Index Copernicus) (0,62 д.а.)
38. Бєлякова О.В. Методичні засади визначення синергії взаємодії держави,
бізнесу і науки в процесі інноваційного розвитку економіки України
[Електронний ресурс]. Інфраструктура ринку. 2016. Вип. 2. С. 395-397. Режим
доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/archive (0,60 д.а.)
39. Бєлякова О.В. Методичні засади удосконалення інструментів
державного регулювання інноваційного розвитку національної економіки
[Електронний ресурс]. Ефективна економіка. 2016. № 4. Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua. (міжнародна наукометрична база Index
Copernicus).(0,55 д.а.)
40. Бєлякова О.В. Концептуальні засади формування інноваційної моделі
довгострокового розвитку // Збірник наукових праць Донецького державного
університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного
соціально-економічного розвитку». Серія «Економіка». Том ХVII, Вип. 299.
Маріуполь, ДонДУУ, 2016. С. 228-236. (0,56 д.а.)
41. Бєлякова О.В. Використання економіко-математичного інструментарію
до оцінки інноваційного потенціалу соціально-економічних систем регіону //
Збірник наукових праць Донецького державного університету управління
«Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного
розвитку». Серія «Економіка». Том ХVI, Вип. 296. Маріуполь, ДонДУУ, 2015.
С. 70-78. (0,56 д.а.)
42. Бєлякова О.В. Фактори впливу на структурно-функціональну
організацію взаємодії бізнесу, науки і влади в інноваційній сфері [Електронний
ресурс]. Ефективна економіка. 2015. № 10. Режим доступу до журналу:
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