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АНОТАЦІЯ
Орлова-Курилова О. В. Державне регулювання розвитком
інноваційного підприємництва в умовах трансформації національної
економіки. – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за
спеціальністю
08.00.03
«Економіка
та
управління
національним
господарством». – ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ, 2021.
У дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні положення,
методичний інструментарій та практичні рекомендацій щодо державного
регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах трансформації
національної економіки.
Відображено еволюційні процеси формування тезаурусу інноваційного
підприємництва у науковому світі. Запропоновано визначення інноваційного
підприємництва з позицій макро- та мікрорівня. Конкретизовано сутність
інноваційної діяльності, яка може визначатися як вид специфічної діяльності
суб’єктів ринку. Відзначено, що становлення інноваційного підприємництва в
системі національної економіки позначається як довготривалий складний
еволюційний процес нерозривно пов'язаний з формуванням економічної теорії,
характеризується розгалуженим категоріальним апаратом, який вміщує
категорії: підприємець, інноваційний потенціал, винахідник, новатор тощо.
Інноваційна діяльність завжди творча, креативна, ризикована діяльності суб'єкта
підприємницької діяльності, що передбачає процес дослідження ринку, розробки
експериментального виробу, організацію виробництва, комерціалізацію
нововведень. Така діяльність та спрямована на досягнення економічного ефекту
на мікро, мезо та макрорівнях. Провідною метою, до якої прагнуть інноваційні
підприємства є скорочення виробничого циклу, збільшення життєздатності
інновації та забезпечення ефективної комерціалізації інноваційного продукту на
ринку. Акцентовано увагу на тому, що ефективна реалізація інноваційного
процесу у підприємництві гарантується на вдало обраних державою
інструментаріях з його підтримки – сукупністю адміністративних важелів.
Запропоновано розглядати інноваційну діяльність підприємництва під кутом
просторових циклів еволюційної системи трансформаційної економіки.
Визначено, що державне регулювання бізнесу на інноваційній основі – це
ефективний засіб досягнення технологічного прогресу, переозброєння
технічного устаткування відповідно потреб ринку та знаннєвої економіки, саме
на таких імперативах ґрунтується сучасна світова економіка.
Відзначено, що підґрунтя формування методології забезпечення
державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах
трансформації національної економіки передбачають перш за все відзначення
орієнтирів інноваційної політики. Запропоновано відзначати такі орієнтири в
межах теорії динамічних можливостей інституціонального середовища та
акумуляції його адаптаційних здатностей в контексті застосування
інструментарію теорії стійкого розвитку, ризик-менеджменту, ціннісноповедінкової парадигми.
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Обгрунтовано методологічні основи реалізації державного регулювання
розвитком інноваційного підприємництва з позицій неоінституціонального
підходу. Запропонована методологія симультанного державного регулювання
інноваційним підприємництвом в умовах трансформації економіки, що
передбачає синергію парадигм: генерації людського ресурсу, антропії
інституціональних пасток, позитивіської консолідації, сигнаторіки імпульсів. В
межах методології можливе удосконалення формальних та неформальних
інститутів інституціональної матриці, діяльність яких повинна спрямовуватися
на стимулювання розвитку інноваційного підприємництва. Реалізація
методології буде сприяти поглибленню наукових знань щодо розв’язання
проблеми методологічного забезпечення державного регулювання інноваційним
підприємництвом в умовах трансформації економіки.
Акцентовано увагу на тому, що елементи інноваційної інфраструктури
представляють собою багатосегментний комплекс об’єктів інноваційної
діяльності, які взаємодіючі з зовнішнім середовищем генерують та
розповсюджують в системі національної економіки нові ідеї, знання та
нововведення та сприяють їх комерціалізації. Такі елементи постають як
проміжний ланцюг між інноваційними підприємствами та державою, ринковим
оточенням або системою національної економіки у цілому. Запропоновані
пропозиції щодо подальшого розвитку інноваційної інфраструктури як
визначального драйверу позитивних зрушень інституціонального середовища
та джерела формування позитивної синергії інноваційного розвитку
підприємництва. Відзначено необхідність резервного накопичення ресурсного
потенціалу інноваційного підприємництва (фінансового, кадрового, технікотехнологічного, інформаційного) та визначено напрямки його використання
відповідно етапів реалізації інноваційного проекту.
За результатами проведеного аналізу складено матрицю перешкод та
компенсаторних
можливостей
подальшого
розвитку
інноваційного
підприємництва. Визначено, що перешкоди та компенсаторні можливості
формують позитивну та негативну синергії в інституціональному середовищі
інноваційного підприємництва, що вимагає реагування держави на подолання
або блокування проявів негативного синергізму. Сформовано праксеологічні
компоненти аксіоматичного кола трансформації позитивної синергії в
інституціональному середовищі інноваційного підприємництва.
З’ясовано, що розробка заходів державного регулювання інноваційним
підприємництвом потребує оцінювання ємності інноваційного потенціалу,
який є концептуальним джерелом відтворення інноваційного розвитку. В
контексті такого оцінювання першочерговим етапом є визначення необхідних
ресурсів підприємства які здатні покрити витрати в процесі усього життєвого
циклу інноваційного проекту. Запропоновано методичні засади діагностування
спроможності підприємств до інноваційного розвитку, які засновані на
рекомбінації показників оцінювання кадрової, інвестиційної, технікотехнологічної, інформаційної складових, що надало можливість розрахувати
інтегральну матрицю оцінювання спроможності підприємства до інноваційного
розвитку. Розроблено сценарії стимулювання інноваційного потенціалу
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засобами державної підтримки. До таких сценаріїв віднесено: формування
«менеджерського ядра», акумуляція фінансового ресурсу, техніко-технологічне
випередження та інформаційна безпека.
Визначено, що з метою мінімізації протиріч між інноваційним бізнесом і
державними інститутами, а також поглибленням ефективних комунікаційних
каналів слід використовувати адаптивні і симультанні стратегії державного
регулювання. Адаптивні стратегії державного регулювання повинні
орієнтуватися на поточні тенденції функціонування інноваційного
підприємництва та стан динамізації інституціональної матриці. Симультанні
стратегії, повинні формуватися з урахуванням глобальних трендів світової
економіки, а також оцінювання перспектив розвитку інноваційної діяльності в
контексті планування або прогнозування випуску нових продуктів і
репрезентації виробництва, які в майбутньому принесуть дохід державі,
забезпечать соціально-економічний розвиток суспільства за допомогою високої
конкурентоздатності національних виробників на зарубіжних ринках.
З’ясовано, що джерелом накопичення та акумуляції позитивних синергій є
інноваційні кластери, формування яких в умовах розвитку національної
економіки є найбільш затребуваною формою інгреграції інвестиційного,
людського та технологічного потенціалів. Запропоновано механізм розвитку
горизонтально-інтегрованого інноваційного кластеру у промисловості, який
характеризується як окремо діюча синергетична система, що має властивості
комбінації та розподілу взаємодоповнюючих потенціалів і ресурсів суб'єктів,
що інтегровані у мережу. Здійснено визначення синергетичного ефекту в
горизонтально-інтегрованому інноваційному кластері, що дозволяє провести
взаємовигідний перерозподіл фінансових потоків, потенціалів та ресурсів, у
межах сітьового об’єднання.
Запропоновано Концепцію державного регулювання інноваційним
підприємництвом в умовах трансформації національної економіки.
Акцентовано увагу на урахуванні точок рефлексії Концепції, які, за нашим
баченням, ґрунтуються на реалізації стратегії та моделі забезпечення
конкурентних переваг. Визначено детермінанти державного регулювання
інноваційним підприємництвом в умовах трансформації національної
економіки.
Розроблена Концепція державного регулювання розвитком інноваційного
підприємництва являє собою теоретико-методологічне підґрунтя реалізації
сучасної державної політики заснованої на авторській рекомбінації елементів
стратегічного впливу держави на сектор інноваційного підприємництва, метою
якого є усунення його інертного розвитку, унеможливлення гістерезису
інституціонального середовища засобами ефективної сигнаторіки імпульсів
розвитку підприємництва, формування парадигми позитивіської консолідації
стейкхолдерів інноваційного підприємництва та генерації людського ресурсу,
здатного забезпечити принципово новий вектор розвиток національної
економіки заснований на домінуванні інновацій та науки. Обґрунтовано
методику визначення очікуваної ефективності від реалізації Концепції
державного регулювання інноваційним підприємництвом в умовах
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трансформації національної економіки за допомогою інструментарію
математичного
моделювання.
Запропонована
методика
оцінювання
ефективності
Концепції
державного
регулювання
інноваційного
підприємництва дозволяє у найліпші способи визначити точкові імпульси, на які
будуть спрямовані заходи державного впливу. Відзначено, що таке оцінювання
доцільно проводити за регіонами України та за допомогою отриманих
результатів корегувати інструменти державного впливу для забезпечення
подальшого розвитку інноваційного підприємництва.
Ключові слова: розвиток інноваційного підприємництва, горизонтальноінтегрований кластер, інноваційна інфраструктура, конкурентні переваги,
соціально-орієнтоване підприємництво, позитивна синергія, аксіоматичне
коло, сигнаторика імпульсів, державне регулювання, інноваційний процес,
дифузія інновацій, трансформація національної економіки.

ANNOTATION
Orlova-Kurilova O. State regulation of the development of innovative
entrepreneurship in the transformation of the national economy. – Мanuscript.
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.
The dissertation substantiates the theoretical and methodological provisions,
methodological tools and practical recommendations for state regulation of the
development of innovative entrepreneurship in the transformation of the national
economy.
The evolutionary processes of formation of the thesaurus of innovative
entrepreneurship in the scientific world are reflected. The definition of innovative
entrepreneurship from the standpoint of macro- and micro-level is proposed. The
essence of innovation activity is specified, which can be defined as a type of specific
activity of market participants. It is noted that the formation of innovative
entrepreneurship in the national economy is characterized as a long complex
evolutionary process inextricably linked with the formation of economic theory,
characterized by a branched categorical apparatus, which contains categories:
entrepreneur, innovation potential, inventor, innovator and more. Innovative activity
is always creative, creative, risky activity of the subject of entrepreneurial activity,
which involves the process of market research, development of an experimental
product, organization of production, commercialization of innovations. Such
activities are aimed at achieving economic effects at the micro, meso and macro
levels. The main goal pursued by innovative enterprises is to reduce the production
cycle, increase the viability of innovation and ensure effective commercialization of
innovative products in the market. Emphasis is placed on the fact that the effective
implementation of the innovation process in business is guaranteed by the
successfully selected by the state tools for its support - a set of administrative levers.
It is offered to consider innovative activity of business from the angle of spatial cycles
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of evolutionary system of transformational economy. It is determined that state
regulation of business on an innovative basis is an effective means of achieving
technological progress, rearmament of technical equipment in accordance with the
needs of the market and knowledge economy, it is on such imperatives that the
modern world economy is based.
It is noted that the basis for the formation of the methodology for ensuring state
regulation of the development of innovative entrepreneurship in the transformation of
the national economy include, first of all, the marking of the guidelines of innovation
policy. It is proposed to note such guidelines within the theory of dynamic capabilities
of the institutional environment and the accumulation of its adaptive abilities in the
context of applying the tools of the theory of sustainable development, risk
management, value-behavioral paradigm.
The methodological bases of realization of state regulation by development of
innovative business from positions of the neoinstitutional approach are proved. The
methodology of simultaneous state regulation by innovative entrepreneurship in the
conditions of economic transformation is offered, which provides synergy of
paradigms: generation of human resources, anthropy of institutional traps, positivist
consolidation, impulse signaling. Within the methodology, it is possible to improve
formal and informal institutions of the institutional matrix, the activities of which
should be aimed at stimulating the development of innovative entrepreneurship. The
implementation of the methodology will contribute to the deepening of scientific
knowledge on solving the problem of methodological support of state regulation by
innovative entrepreneurship in the conditions of economic transformation.
Emphasis is placed on the fact that the elements of innovation infrastructure are
a multi-segment complex of objects of innovation, which interact with the external
environment to generate and disseminate new ideas, knowledge and innovations in
the national economy and promote their commercialization. Such elements appear as
an intermediate chain between innovative enterprises and the state, the market
environment or the system of the national economy as a whole. Proposals for further
development of innovation infrastructure as a determining driver of positive changes
in the institutional environment and a source of formation of positive synergy of
innovative development of entrepreneurship are offered. The necessity of reserve
accumulation of resource potential of innovative entrepreneurship (financial,
personnel, technical-technological, informational) is noted and the directions of its
use according to stages of realization of the innovative project are defined.
Based on the results of the analysis, a matrix of obstacles and compensatory
opportunities for further development of innovative entrepreneurship has been
compiled. It is determined that obstacles and compensatory opportunities form
positive and negative synergies in the institutional environment of innovative
entrepreneurship, which requires a state response to overcome or block the
manifestations of negative synergies. The praxeological components of the axiomatic
circle of transformation of positive synergy in the institutional environment of
innovative entrepreneurship are formed.
It was found that the development of measures of state regulation by innovative
enterprises requires an assessment of the capacity of innovation potential, which is a
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conceptual source of reproduction of innovative development. In the context of such
an assessment, the first step is to determine the necessary resources of the enterprise
that are able to cover costs throughout the life cycle of the innovation project.
Methodical bases of diagnosing the ability of enterprises to innovative development
are proposed, which are based on recombination of indicators of personnel,
investment, technical-technological, information components, which made it possible
to calculate an integrated matrix of assessing the ability of enterprises to innovative
development. Scenarios for stimulating innovation potential through state support
have been developed. Such scenarios should include: the formation of the "managerial
core", the accumulation of financial resources, technical and technological
advancement and information security.
It is determined that in order to minimize the contradictions between innovative
business and state institutions, as well as to deepen effective communication channels,
adaptive and simultaneous strategies of state regulation should be used. Adaptive
strategies of state regulation should focus on current trends in the functioning of
innovative entrepreneurship and the state of dynamization of the institutional matrix.
Simultaneous strategies should be formed taking into account global trends of the
world economy, as well as assessing the prospects of innovation in the context of
planning or forecasting new products and production representation, which will bring
income to the state, ensure socio-economic development of society through high
competitiveness of national producers. in foreign markets.
It was found that the source of accumulation and accumulation of positive
synergies are innovation clusters, the formation of which in the development of the
national economy is the most popular form of integration of investment, human and
technological potential. The mechanism of development of the horizontally integrated
innovation cluster in the industry which is characterized as separately operating
synergetic system having properties of a combination and distribution of
complementary potentials and resources of the subjects integrated in a network is
offered. The synergetic effect in the horizontally integrated innovation cluster is
defined, which allows to determine the mutually beneficial redistribution of financial
flows, potentials and resources within the network association.
The Concept of the state regulation by innovative business in the conditions of
transformation of national economy is offered. Emphasis is placed on taking into
account the points of reflection of the Concept, which, in our opinion, are based on
the implementation of the strategy and model of providing competitive advantage.
The determinants of state regulation by innovative entrepreneurship in the conditions
of transformation of the national economy are determined.
The developed Concept of state regulation of innovative entrepreneurship
development is a theoretical and methodological basis for the implementation of
modern state policy based on the author's recombination of elements of strategic
influence of the state on the sector of innovative entrepreneurship, which aims to
eliminate its inert development. paradigms of positive consolidation of stakeholders
of innovative entrepreneurship and generation of human resources capable of
providing a fundamentally new vector for the development of the national economy
based on the dominance of innovation and science. The method of determining the
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expected efficiency from the implementation of the Concept of state regulation by
innovative entrepreneurship in the conditions of transformation of the national
economy with the help of mathematical modeling tools is substantiated. The proposed
method of evaluating the effectiveness of the Concept of state regulation of innovative
entrepreneurship allows the best ways to determine the point impulses to which
measures of state influence will be directed. It is noted that such an assessment should
be conducted by regions of Ukraine and with the help of the obtained results to adjust
the instruments of state influence to ensure the further development of innovative
entrepreneurship.
Key words: development of innovative entrepreneurship, horizontally
integrated cluster, innovation infrastructure, competitive advantages, sociallyoriented entrepreneurship, positive synergy, axiomatic circle, impulse signaling, state
regulation, innovation process, diffusion of innovations, transformation of national
economy.
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ВСТУП

Актуальність теми. Поточний стан розвитку національної економіки є
найбільш складним з часів незалежності України. Світова економічна криза,
викликана розповсюдженням COVID-19, фундаментально змінила умови
ведення

підприємницької

діяльності

та

актуалізувала

необхідність

пристосування усіх стейкхолдерів ринку до нових реалій. Водночас, наявність
внутрішніх проблем розвитку національної економіки, серед яких військові дії
на Сході України, слабкість інституціонального середовища інноваційного
підприємництва,
кон’юнктури,

недосконалість

значно

законодавчої

ускладнюють

бази,

подальшу

зміни

адаптацію

політичної
інноваційних

підприємств. Синергетичне поєднання несприятливих явищ на мега- та
макрорівнях загострюють суперечності в економічній і соціальній системах
національної економіки і тому вимагають повного переформатування заходів з
державного

регулювання

інноваційним

розвитком

підприємництва.

Беззаперечним є той факт, що відкрита макроекономічна система України у
даний час трансформується і саме вдало обрані державні орієнтири подальшого
стимулювання інноваційного розвитку підприємництва здатні забезпечити
найліпші шляхи виходу національної економіки з кризи та відкрити нові
можливості для її зростання, гнучкості та реагування на ринкові зміни. Періоди
трансформаційних зрушень не лише мають негативний характер, вони можуть
стати джерелом до перетворення економіки України на найбільш прогресивну та
інноваційно-орієнтовану за рахунок вдало визначених стратегічних інструментів
державного регулювання.
Ефективне

державне

регулювання

розвитком

інноваційного

підприємництва в умовах трансформації національної економіки повинне
ґрунтуватися на критичному оцінюванні реального стану інноваційного
підприємництва, визначенні найактуальніших проблем, які обумовлюють його
інертний розвиток. З урахуванням зазначеного, формування такої стратегії
перетворення

підприємництва,

яка, відповідно необхідних моделей та
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технологій конкуренції, здатна забезпечити технологічний прогрес або
інноваційний прорив в усіх секторах та галузях промисловості, є нагальним
завданням. Подальший еволюційний шлях розвитку національної економіки
повинен відбуватися з урахуванням захисту інноваційних систем, систематизації
заходів зі стимулювання нововведень та формування Концепції відновлення
розвитку інноваційного підприємництва за рахунок використання нових
можливостей та реалізації комплексу необхідних реформ у сфері державного
регулювання інноваціями.
Розвиток

інноваційного

підприємництва

в

період

трансформацій

національної економіки привертав увагу значного кола зарубіжних та
вітчизняних вчених. Багато науковців справедливо вважали, що кризи,
трансформації та зміни тренду розвитку економіки за рахунок ефективного
державного регулювання здатні активізувати інноваційний потенціал та
забезпечити перехід системи на більш високий рівень розвитку, стійкий до
несприятливих зовнішніх чинників. У цьому контексті до найбільш важливих
досліджень для визначення подальших стратегічних векторів розвитку
національної економіки слід віднести наукові праці Ж. Анрі, Д. Белла, М. Барни,
Ч. Бернарда, Дж. Бернала, Л. Вальраса, З. Варналія, Т. Веблена, Л. ГанущакЄфіменко, І. Гнатенко, Б. Годена, С. Голубки, Ю. Гончарова, Л. Гохберга,
М. Єрмошенка, С. Єрохіна, Г. Іцковіца, В. Зянька, Дж. Кейнса, Дж. Коммонса,
М. Кондратьєва, М. Корнєєва, М. Зось-Кіора, Р. Коуза, І. Кукси, Л. Лейдесдорфа,
К. Маркса, Г. Марковіца, А. Маршалла, К. Менгера, Г. Менша, Г. Мінцберга,
Ф. Модільяні, Д. Норта, І. Охріменка, І. Паризького, А. Пігу, Ж. Сейя, Р. Солоу,
Дж. Форрестера, І. Фішера, М. Фрідмена, Ф. Хайєка, Дж. Хікса, В. Черняка,
А. Шастіко, В. Шевчука, А. Шпітгофа, І. Штулер, Т. Шульца, Й. Шумпетера та
інших науковців.
Не зважаючи на наявність зазначеного теоретико-методологічного масиву
досліджень з проблематики, що вивчається, по цей час не визначено найдієвіші
стратегічні інструментарії формування державного регулювання розвитком
інноваційного підприємництва в умовах трансформації економіки з урахуванням
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незбалансованості інноваційних процесів, швидких змін глобального ринку
інновацій та підсилення конкуренції між світовими товаровиробниками.
Ускладнений характер трансформації сучасної національної економіки,
потреба в переусвідомленні та оновленні теоретико-методологічного підґрунтя
інституціональних засад розвитку інноваційного підприємництва, розробка
напрямків найефективнішої консолідації стейкхолдерів ринку, визначення
джерел накопичення інноваційного потенціалу країни, усунення дисфункцій у
функціонуванні інноваційної інфраструктури, впровадження інструментарію
державного регулювання інноваційним підприємництвом як необхідних умов
забезпечення прогресивного розвитку країни, заснованого на інноваціях,
обумовили актуальність обраної теми дисертації, її мету, завдання, логіку та
напрями дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію
виконано у відповідності з планом науково-дослідних робіт ВНЗ «Національна
академія управління» за темою «Інноваційно-інвестиційні чинники сталого
соціально-економічного

розвитку»

(державний

реєстраційний

номер

0116U003934), в межах якої здобувачем запропоновано методологію державного
регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах трансформації
національної

економіки.

Плану

науково-дослідних

робіт

Луганського

національного аграрного університету у межах тем: «Управління ресурсним
потенціалом підприємств, спрямоване на формування конкурентних переваг в
аграрному секторі економіки» (державний реєстраційний номер 0119U101985),
де здобувачем

обґрунтовано інституціональні засади забезпечення сталого

розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки;
«Організаційно-методологічні

засади

активізації

фінансово-економічного

потенціалу національного простору в умовах глобалізації» (державний
реєстраційний номер 0119U101446), де здобувачем запропоновано практичні
рекомендації

щодо

активізації

фінансово-економічного

потенціалу

інноваційного підприємництва в умовах глобалізації; «Управлінські аспекти
модернізації

аграрного

виробництва

в

умовах

інтеграції

України

до
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Європейського економічного простору» (державний реєстраційний номер
0116U005247), де здобувачем визначено концептуальні орієнтири модернізації
аграрного виробництва на інноваційних основах.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є обґрунтування теоретикометодологічних

положень,

методичного

інструментарію

та

практичних

рекомендацій стосовно державного регулювання розвитком інноваційного
підприємництва в умовах трансформації національної економіки.
Для досягнення зазначеної мети поставлено і вирішено такі завдання:
-

розглянути процес формування тезаурусу інноваційного підприємництва

у науковому світі;
-

сформувати методичні засади діагностування спроможності підприємств

до інноваційного розвитку;
-

розкрити системне місце інноваційної інфраструктури в інноваційному

підприємництві;
-

здійснити оцінювання ефективності інноваційного потенціалу регіонів

України;
-

запропонувати методологічні основи реалізації державного регулювання

розвитком інноваційного підприємництва;
-

конкретизувати

передумови

накопичення

позитивної

синергії

в

інституціональному середовищі інноваційного підприємництва;
-

обґрунтувати підходи до оновлення інституціонального середовища

засобами державного регулювання;
-

сформувати

компенсаторний

механізм

взаємодії

інноваційних

підприємств та держави;
-

розробити

комплекс

підтримки

підприємництва

інструментарієм

адаптивного державного регулювання;
-

удосконалити

підходи

до

стратегічного

управління

процесами

регулювання

розвитком

кластеризації;
-

запропонувати

Концепцію

інноваційного підприємництва.

державного
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Об’єктом

дослідження

є

процеси

розвитку

та

функціонування

інноваційного підприємництва в умовах трансформації національної економіки.
Предметом

дослідження

є

сукупність

теоретико-методологічних,

науково-методичних та прикладних підходів щодо державного регулювання
розвитком інноваційного підприємництва в умовах трансформації національної
економіки.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є комплекс
загальнонаукових концепцій, фундаментальних теорій, способів та методів
пізнання проблематики державного регулювання розвитком інноваційного
підприємництва в умовах трансформації національної економіки. Теоретичну
основу дослідження утворюють положення та наукові праці вчених у галузях:
державного регулювання та інституціональних змін; економічної теорії
формування генези підприємництва та інновацій; теорії еволюції складних
економічних систем у відкритій макроекономіці, у яких порушувалося питання
інфраструктурного забезпечення інноваційних процесів; теорії управління
персоналом та стимулювання розвитку інтелектуального капіталу в економіці,
заснованої на знаннях; макроекономічної теорії в напрямку дослідження циклів
трансформації інноваційної економіки.
У дослідженні використано комплекс загальнонаукових та спеціальних
методів наукового пізнання: структурно-логічного аналізу – для побудови
логіки і структури дослідження; абстрагування, індукції та дедукції,
історичного, гносеологічного аналізу – для семантичного та онтологічного
визначення

тезаурусу

парадигми

інноваційного

підприємництва

в

трансформаційній економіці; ретроспективного аналізу, синтезу – для
виявлення загальних закономірностей, передумов здійснення інноваційного
процесу та інноваційної діяльності, накопиченні інноваційного потенціалу у
підприємництві, а також обґрунтування Концепції державного регулювання
розвитком інноваційного підприємництва; формалізації та порівняльного
аналізу – для визначення динамічних характеристик та асиметрій розвитку
регіональних та галузевих інноваційних систем; міждисциплінарної аналогії –
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для дослідження міждисциплінарного зв’язку парадигми інноваційного розвитку
у підприємництві; метод статистичної обробки інформації – для оцінювання
дисфункцій розвитку інноваційного підприємництва за регіонами України;
детермінованої

та

повторної

вибірки

–

для

формування

сукупності

репрезентативних даних щодо оцінювання інноваційного потенціалу суб’єктів
підприємницької діяльності; системного підходу – для формування методики
оцінювання кадрової, виробничої, технологічної, інформаційної складових
інноваційного потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності та визначення
передумови накопичення позитивної синергії в інституціональному середовищі
інноваційного підприємництва; графічний – для наочного відображення
результатів аналітичних розрахунків та положень дисертації; теорії фракталів
- для визначення методологічних основ реалізації державного регулювання
розвитком інноваційного підприємництва.
Правову базу дослідження склали діючі нормативно-правові документи,
програми, стратегії державної та регіональної політики,

що визначають

орієнтири державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва в
умовах трансформації національної економіки.
Інформаційною

базою

дисертації

є

загальнодержавні,

регіональні

документи, внутрішньокорпоративна звітність підприємств, статистичні та
аналітичні матеріали Державної служби статистики України, міжнародні
інформаційні джерела в галузі оцінювання інноваційної діяльності, нормативні
та законодавчі акти окремих країн-членів ЄС, ресурси і видання мережі Internet,
спеціальні наукові та монографічні джерела, результати власних досліджень
здобувача.
Наукова новизна одержаних результатів. В результаті наукового
дослідження розв’язано важливу наукову проблему обґрунтування теоретикометодологічних та прикладних засад державного регулювання розвитком
інноваційного підприємництва в умовах трансформації національної економіки.
Основні положення наукової новизни, винесені на захист, полягають у
такому:
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вперше:
-

обґрунтовано

Концепцію

інноваційного підприємництва

державного

регулювання

розвитком

в умовах трансформації економіки, що

ґрунтується на реалізації рефлексивної парадигми державного реагування,
ідентифікації та рефлексації імпульсів дифузії інновацій, формування системи
альтернатив вибору державного впливу та заснована на досягненні моделі
забезпечення конкурентних переваг інноваційного підприємництва. Реалізація
Концепції є основою для формування принципово нової моделі державної
політики, заснованої на домінуванні інновацій в усіх секторах та галузях
економіки;
- запропоновано методологічні основи реалізації державного регулювання
розвитком інноваційного підприємництва з позицій неоінституціонального
підходу, які базуються на синергетичному поєднанні процесів забезпечення
генерації

людського

ресурсу,

ентропії

інституціональних

пасток,

позитивістської консолідації стейкхолдерів ринку та сигнаторики імпульсів
інституціонального

середовища,

взаємна

конфігурація

яких

дозволила

сформувати методологічну базу реалізації Концепції державного регулювання
розвитком інноваційного підприємництва. Реалізація методології буде сприяти
поглибленню наукових знань щодо розв’язання проблеми методологічного
забезпечення державного регулювання інноваційним підприємництвом в умовах
трансформації економіки;
-

сформовано

трансформації

праксеологічні

позитивної

синергії

компоненти
в

аксіоматичного

інституціональному

кола

середовищі

інноваційного підприємництва, що призводить до блокування негативних
синергій за допомогою реалізації інструментарію помірно-адміністративного
впливу держави та є основою досягнення збалансованої сукупності позитивних
тенденцій у середовищі підприємництва, що трансформується;
удосконалено:
-

методичні

засади

діагностування

спроможності

підприємств

до

інноваційного розвитку, які, на відміну від існуючих, засновані на рекомбінації
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показників

оцінювання

кадрової,

інвестиційної,

техніко-технологічної,

інформаційної складових, що надало можливість розрахувати інтегральну
матрицю оцінювання спроможності підприємства до інноваційного розвитку;
- теоретичні положення щодо розвитку інноваційної інфраструктури як
визначального драйверу позитивних зрушень інституціонального середовища та
джерела

формування

позитивної

синергії

інноваційного

розвитку

підприємництва, які, на відміну від існуючих, визначають етапи формування
такої інфраструктури відповідно життєвого циклу інноваційного проекту та за
рахунок досягнення компліментарності інфраструктурних елементів формують
імпульси для подальшого стимулювання економіки, заснованої на дифузії
інновацій, що надає змогу державі, як ініціатору регулювання, визначати
напрямки оновлення інноваційної інфраструктури з урахуванням сучасних умов;
- організаційні підходи та практичні рекомендації щодо оновлення
інституціонального середовища засобами державного регулювання, які, на
відміну від існуючих, засновані на досягненні колінеарності інститутів,
формуванні стратегії цілепокладання, впливу держави інструментарієм м’якого
регламентування, визначенні умов досягнення позитивної синергії, створенні
передумов для консолідації стейкхолдерів ринку, що дає змогу реалізовувати
програми державно-приватного партнерства з урахуванням паритету бізнесу та
держави;
- методичний підхід до визначення ефективності інноваційного потенціалу
України та алгоритму пошуку резервів виробничого, інтелектуального,
фінансового, інформаційного ресурсів, необхідних для формування національної
економіки, заснованої на інноваційному розвитку, що, на відміну від існуючих,
дозволяє інструментарієм математичного моделювання визначити ринкові
провали, інституціональні пастки, здійснити прогноз розвитку інноваційного
підприємництва та на цих основах формувати різноякісні моделі поведінки
стейкхолдерів ринку. Зазначене дає змогу на рівні держави оцінювати поточні
умови ведення інноваційного підприємництва та формувати необхідні державні
важелі впливу на його діяльність відповідно усунення ринкових провалів і
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пасток;
набули подальшого розвитку:
- наукове тлумачення поняття «інноваційне підприємництво» з позицій
макро- та мікрорівня, яке, на відміну від існуючих, визначає інноваційне
підприємництво на макрорівні, як постійно еволюціонуючу, об'єктивістську
економічну, соціально-орієнтовану надкласову категорію, що утворює основу
тезаурусу вітчизняної теорії інновацій, обумовлює якісне перетворення засобів
виробництва держави або нації, трансформацію виробничих відносин за рахунок
освоєння перспективних надбань техніки, науки, технології, призводить до
підвищення

макроекономічних

показників,

забезпечення

економічної,

продовольчої та соціальної безпеки, змінює подальший еволюційний тренд
розвитку національної інноваційної системи. Інноваційне підприємництво на
мікрорівні пропонується розуміти як новаторську, ризиковану, креативну,
важкопрогнозовану та нетрадиційну модель діяльності суб’єкта підприємництва,
яка реалізується за рахунок випуску специфічних новітніх на ринку товарів,
послуг (або з оновленими характеристиками), а їх комерціалізація хоча і є
ризикованою, проте за рахунок захоплення певного сегменту споживачів
дозволяє підприємцю отримати надприбуток, а споживачу задовольнити потреби
як у базових, так і специфічних товарах або послугах, причому така діяльність
повинна бути корисною для держави. Зазначені тлумачення надають змогу
поглибити категоріальний апарат інноваційного підприємництва;
- наукові положення У. Дж. Баумоля до ідентифікації репликативного
підприємництва,

мікротерапії та

напрямків

деструктивного

руйнування

традиційної моделі підприємництва, які, на відміну від існуючих, формують
комплекс підтримки соціально-орієнтованого інноваційного підприємництва
інструментарієм

адаптивного

державного

регулювання,

що

дає

змогу

забезпечувати тренд розвитку соціально-орієнтованого підприємництва в
системі трансформації національної економіки;
- підходи до стратегічного управління процесами кластеризації, які, на
відміну від існуючих, дозволяють визначити фази доцільної інтеграції
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інноваційних

підприємств

та

кластеру

відповідно

життєвого

циклу

інноваційного проекту, наближення інноваційної діяльності до зони біфуркації,
що дозволяє отримати додаткові конкурентні переваги та підвищити
синергетичний ефект від інтеграції, а також визначити доцільні періоди
кластерної кооптації;
- послідовність, зміст та етапність реалізації компенсаторного механізму
державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах
трансформації економіки, який, на відміну від існуючих, розроблений на засадах
цільового управління та теорії ресурсозбереження, а також передбачає
досягнення конкурентних переваг інноваційного підприємництва відповідно
критеріїв оптимальності виконання обраних цілей, заощадливого використання
наявних ресурсів, що надає можливість планувати подальшу державну політику
сприяння розвитку інноваційного підприємництва в контексті раціонального
використання ресурсів.
Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати та
розроблені пропозиції становлять теоретико-методологічну основу державного
регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах трансформації
національної економіки.
Найважливіші теоретичні положення, практичні розробки, методичне
забезпечення і висновки, що представлені в дослідженні, доведено до рівня
конкретних

рекомендацій

та

використані

органами

державної

влади,

підприємствами, установами, що підтверджено довідками про впровадження в
діяльність:
- Верховної Ради України – при опрацюванні проектів внесення змін до
деяких

законів

України

щодо

забезпечення

державної

підтримки

підприємницької діяльності та стимулювання інноваційної активності суб’єктів
підприємницької діяльності, а також розширення та поглиблення діалогу між
органами державної влади і бізнесу, формування розгорнутої платформи для
здійснення управлінських дій з удосконалення державної політики підтримки
підприємництва (довідка від 17.12.2020 р. № 417д9/9-2020/244275);

26

- Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України
при розробці комплексного підходу оцінювання інноваційного потенціалу
аграрних підприємств (довідка від 12.04.2021 р. № 04-11/13-2021/124546);
-

Департаменту економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності

Луганської обласної державної адміністрації (Луганської обласної військовоцивільної адміністрації) при удосконаленні державного регулювання інституцій
інфраструктурного забезпечення розвитку підприємництва та забезпечення
сталого соціально-економічного розвитку регіону та розробці Плану заходів з
реалізації на 2021-2023 роки Стратегії розвитку Луганської області на період
2021-2027 років (довідка від 15.02.2021 р. № 06/01-11/00359);
-

Головного управління Державної податкової служби у Луганській області

з метою оновлення законодавчої бази у сфері оподаткування, формування нового
інституційного середовища сприятливого для реалізації принципу рівності всіх
платників перед законом та впровадження спеціальних податкових режимів для
інноваційних підприємств (довідка від 18.01.2021 р. № 05/12-8/0197);
-

ТОВ «Корум Сорс» при організації підготовки та підвищенні кваліфікації

управлінського персоналу підприємства здатного реалізовувати стратегію
керування підприємством в умовах кластеризації економіки, а також створенні
на рівні підприємства онлайн платформи як датацентру для учасників кластеру
(довідка від 18.02.2020 р. № 968-19);
-

ТОВ «Базис-программ» з метою оцінювання інноваційного потенціалу

підприємства, визначення реальної спроможності підприємства до здійснення
поточної та перспективної інноваційної діяльності, з’ясування доцільності
диверсифікації виробництва, впровадження ефективних напрямків реалізації
маркетингової політики комерціалізації продукції на ринку споживачів (довідка
від 28.07.2020 р. № 6025з58/7);
-

ТОВ «Сервіс+Агро» в процесі оптимізації форм взаємодії бізнесу та влади,

обґрунтування та реалізації стратегічних суспільних і приватних ініціатив, а
також удосконалення технологій ведення ділових безконфліктних перемовин
між підприємцями та державними службовцями (довідка від 11.08.2020 р. №
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2948/08-20).
Теоретичні

положення

дисертаційної

роботи

використовувалися

в

освітньому процесі ВНЗ «Національна академія управління» при викладанні
дисциплін «Інноваційний розвиток підприємства», «Стратегічне управління»,
«Інновації в міжнародному бізнесі» (акт від 28.05.2020 р).
Особистий внесок здобувача. Наукові положення та висновки, викладені у
дисертації, є результатом самостійно проведеного автором дослідження щодо
формування теоретико-методологічних та методичних засад державного
регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах трансформації
національної економіки. Основні положення і висновки дисертації опубліковано
в одноосібних та колективних наукових працях. Внесок автора в колективно
опубліковані праці конкретизовано у списку публікацій.
Апробація результатів дослідження. Отримані результати дослідження,
висновки та

пропозиції доповідалися,

обговорювалися

й схвалені на

міжнародних і всеукраїнських наукових, науково-практичних та науковометодичних конференціях, симпозіумах і круглих столах, зокрема: Міжнародній
науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку права та
економіки» (Луганськ, 2011); Міжнародній науково-практичній конференції
«Сценарії та середньостроковий прогноз розвитку економіки України» (Одеса,
2013); ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції
розвитку права та економіки» (Луганськ, 2014); ІІ International Scientific
Conference «Economy and Society: a modern Foundation For Human Development»
(Leipzig, Germany, 2017); International Scientific Conference «Anti-Crisis
Management: State, Region, Enterprise» (Le Mans, France, 2017); Міжнародній
науково-практичній конференції «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному
розвитку суспільства» (Бережани, 2019); Міжнародній науково-практичній
конференції «Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання
і перспективи розвитку» (Полтава, 2019); Міжнародній науково-практичній
конференції «Методичні підходи до формування стратегічного бачення
соціально-економічного розвитку регіонів» (Дніпро, 2019); III International
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Scientific Conference the Modern Trend in the Development of Business Sosial
Responsibility «Nova University Nova School of Business and Economics» (Lisbon,
Portugal, 2019); International scientific-practical conf. «Development of modern
technologies and scientific potential of the world» (London, United Kingdom, 2019);
ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Наука, технології, інновації:
світові тенденції та регіональний аспект» (Одеса, 2019); Międzynarodowej
naukowo-praktycznej konferencji «Wielokierunkowosc Jako Gwarancja Postępu
Naukowego» (Warszawa, Poland, 2020); International scientific-practical conf. «Le
Tendenze e Modelli di Sviluppo Della Ricerсhe Scientifici» (Roma, Italia, 2020).
Публікації.

Основні

результати

дисертації

опубліковано

в

42 наукових працях, серед них: 4 колективні монографії (у тому числі 1
зарубіжна); 1 – навчальний посібник; 21 стаття у наукових фахових виданнях
України; 3 статті у наукових фахових виданнях, які входять до міжнародних
наукометричних баз даних «Web of Science» та «Scopus»; 13 праць апробаційного
характеру. Загальний обсяг публікацій 46,71 друк. арк., особисто належать
автору – 39,97 друк. арк.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, вступу,
п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний
обсяг дисертації становить 392 сторінки, що містить 23 таблиці, 39 рисунків та 9
додатків. Список використаних джерел налічує 435 найменувань.
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РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

1.1. Формування тезаурусу інноваційного підприємництва у науковому
світі
Створення принципово нової моделі національної економіки у процесі
поглиблення ринкових перетворень передбачає провідну роль держави у
напряму підтримки розвитку інноваційного підприємництва заснованої на
взаємовигідних партнерських відносинах між активно діючими суб’єктами усіх
форм власності. Водночас турбулентність зовнішнього оточення сучасного
підприємництва,
інституціональному

кризові

явища,

середовищі,

несистемність

зростання

та

суперництва,

біфуркації

в

глобалізаційні

тенденції, міграція трудових ресурсів вимагають постійного перегляду або
переосмислення підходів до вирішення питань подальшого ефективного
розвитку інноваційного підприємництва. Зазначені питання можливо вирішити
лише після опрацювання значного кола наукових джерел, систематизування або
конкретизації тих першоджерел, що започаткували феномен зародження
досліджуваного об’єкту, а також визначення його фундаментальних понять, які
утворюють вхідну категоріальну базу явища, що потребує аналізу.
Першоджерела зародження тезаурусу інноваційного підприємництва в
економічної теорії з слід шукати у дослідженнях закордонних політологів,
філософів та економістів, які ще у далекому минулому винаходили теорії,
концепції, у котрих розкривалися сутність, функції, ознаки, особливості
функціонування інноваційної діяльності, а також визначалися різноманітні
шляхи її стимулювання. Найбільш відомі у науковому світі дослідження в яких
глибинно розглядався тезаурус інноваційного підприємництва можна побачити
у працях вчених: М. Брауна, Е. Денісона, Д. Диксона, П. Друкера, Р. Кантільона,
Р. Лукаса, А. Маршала, М. Портера, Б. Санта, Ж. Сейя, А Сміта, Р. Фостера,
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Р. Хизрича, А. Хоскинга, Й. Шумпетера та інших. Серед науковців-сучасників,
які досліджували теоретичні і прикладні аспекти інноваційної діяльності у
секторі підприємництва, можна віднести таких: Р. Барра, С. Брю, Е. Долана,
Т. Пітерса, П. Самуельсона, П. Хейна, Р. Уотермана та ін. У сучасній вітчизняній
науці дану сферу діяльності досліджували вчені: Б. Буркинський, Л. Вальрас,
З. Варналій, Л. Ганущак-Єфіменко, Ю. Гончаров, І. Гнатенко, М. Зось-Кіор,
М. Корнєєв, І. Кукса, І. Охріменко, В. Рубежанська, І. Штулер тощо. Не
зменшуючи актуальності і важливості для вітчизняної науки праць зазначених
вчених зауважимо, що розвиток національної економіки в умовах трансформації,
інноваційних зрушень, оновлення логіки ведення підприємництва не є
статичними, а отже потребують постійних дискусій або квінтесенцій щодо
уточнення перегляду основних термінів та концептуальних дефініцій. Протягом
останніх десятиліть провідна увага вчених зосереджувалася на необхідності
зростання новаторської діяльності вітчизняних суб'єктів підприємництва. Їх
думка ґрунтувалася на тому, що чим більша частка підприємств, які розробляли
технологічні інновації, винаходи або ноу-хау, відносно загальної кількості
підприємств з традиційним веденням діяльності, тим значно прогресивніша
держава в інноваційному плані, та відповідно, конкурентоспроможніша серед
інших провідних країн світу.
У категоріальному змісті інноваційна діяльність суб'єктів підприємництва
досліджувалася як комплексна компонента з взаємозалежними подекуди
взаємодоповнюючими

дефініціями,

які

відрізнялися

неоднозначністю

і

суперечністю у їх трактуванні [47; 49; 68; 95; 110; 118]. У сучасній вітчизняній
та зарубіжній науковій літературі, серед провідних теоретиків і практиків не
існує ані єдиної визнаної системи понять у цьому секторі наукових знань, а ні
єдиного змістовного категоріального онтологічного поля. Також відсутнє єдиноузгоджене між вченими визначення фундаментальних категорій: новація,
інновація, винахід, нововведення, ноу-хау, підприємництво, інноваційна
діяльність тощо.
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Досліджуване нами явище повинене передбачати деталізацію таких
концептуальних понять, як: інновація, інноваційна діяльність, інноваційне
підприємництво і таке інше. Розуміння визначення перелічених понять має
важливе прикладене значення в процесі конкретизації тезаурусу цього
феномену, однозначного розуміння або тлумачення та використання зазначених
категорій в процесі подальших наукових розвідок. Від правильності, вірності і
точності формування специфічного категоріального апарату в загальному
підсумку залежить вірність оцінювання запропонованих нових концепцій, у тому
числі таких, що стосуються розширеного відтворення інноваційної діяльності у
трансформаційній економіці. На рис. 1.1. деталізовано базові складові категорії,
що формують уявлення про інноваційне підприємництво, та, відповідно,
утворюють його понятійно-категоріальне навантаження. Кожна з дефініцій
тезаурусу мають власні історичні ретроспективи формування смислової ознаки
та онтологічного поля. Водночас, слід визначити, що усі складові категорії,
запропоновані на рис. 1.1., ґрунтуються на полемічному розумінні, а окремі
дискусійні питання у змістовному трактуванні даних категорій актуалізуються у
науковому колі і по цей час.
Провідними

поняттями,

що

утворюють

категоріальний

апарат

інноваційного підприємництва є терміни «підприємництво» та «підприємець».
Незважаючи на постійно зростаючий інтерес в економічній теорії до генезису
підприємництва у науковому світі по цей час відсутнє єдине бачення та
загальноприйняте розуміння термінів «підприємництво» або «підприємець».
Щоб з’ясувати сутності інноваційного підприємництва та його еволюційні
витоки, слід дослідити специфіку
підприємництва.

зародження новаторства у

Першопроходьцями

фундаментальному рівні зацікавилися

в

економічній

вивченням

теорії,

феномені
які

підприємництва

на
були

загальновідомі політекономи А. Сміт та Р. Кантільон [302; 383]. Фінансист та
економіст Р. Кантільон ще у 18 ст. впровадив у науковий оббіг поняття
«підприємництво». Проте, майже на декілька десятиліть раніше можна побачити
у наукових джерелах визначення «підприємницького ризику», яке бере свій
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початок з тих часів, коли з підприємцем ототожнювали суб’єкта ринку, який
укладав державні контракти з надання специфічних послуг, робіт або постачання
товарів на споживацький ринок.

Рис. 1.1. Коло змін базових дефініцій тезаурусу інноваційного
підприємництва
Джерело: розроблено автором

Р. Кантильоном введено у науковий світ першу концепцію підприємництва,
у якій провідне місце віддавалося розумінню того, що суб’єкт підприємницької
діяльності здійснює свої операції в умовах ризику, а отже повинен мати здатності
до його передбачення, прогнозування та нести особисту відповідальність за
результати своєї комерційної діяльності [383]. Водночас вчені-сучасники
вважають – ризикованість як ознака, що за думкою Р. Кантильона притаманна
бізнесмену, не утворює комплексне розуміння даного виду діяльності. Вони
виходили з тих міркувань, що ризик притаманний не лише підприємництву, але
й широкому колу інших цивільних, товарних та господарських правовідносин,
які не завжди відносяться або підпорядковуються кваліфікації підприємця [3; 14;
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21; 32; 53; 56; 58; 84; 89; 113; 117]. Однак за нашим розумінням сама ключова
ідея

здійснення

нешироко

розповсюдженої

нетрадиційної

новаторської

підприємницької діяльності беззаперечно має всі риси ризикованості та
мінливості

через

практично

мінімальну

можливість

передбачення

і

прогнозування кінцевого результату в умовах турбулентного зовнішнього
оточення, яке існує з урахуванням трансформацій в ринковому середовищі.
Таким чином погоджуючись з думкою Р. Кантильона [383], вважаємо, що
ризикованість в процесі розуміння підприємництва обов'язково властива
інноваційному підприємницю та є його ключовою характеристикою. Водночас у
18-19 ст.ст. у науковому світі вчені, ще не акцентували свою увагу на
новаторській підприємницькій діяльності. Інноваційнійсть, як визначальна риса
ефективного бізнесмену почала аналізуватися значно пізніше [149; 178; 179; 180].
З розповсюдженням ідей класичної економічної думки ототожнюють
наступний період у розквіті теорії підприємництва. Відомими представниками
англійської класичної школи були А. Сміт та Д. Рікардо [302; 421], які наділяли
підприємця рисами капіталіста, котрий володіє підприємством. Вченими
описувалася також основна мета

діяльності підприємця – досягнення

максимального підприємницького прибутку за мінімальних вкладень або
трансакційних витрат. Водночас таке розуміння основної цілі підприємницької
діяльності класиками економічної теорії та синонімічне трактування категорій
«підприємець» та «капіталіст» з позицій інституціонального середовища тих
часів, було доцільним та виправданим. Саме у той проміжок трансформації
суспільних відносин функціонували малі та середні підприємства, у яких основні
засоби виробництва відтворювалися власниками засобів виробництва, друзями,
або близьким колом родичів, котрі поставали «ідейниками-ініціаторами» та
сповідували таку ж стратегію ведення бізнесу, що й господар підприємства. На
початку 19 ст. відбулося сегментування та деякий розподіл у визначенні поняття
«підприємництво», за рахунок виділення підприємницьких функцій. Так, з
власників капіталу дослідники сегментували клас «ділків», що здійснювали
підприємницьку діяльність із залученням обігових фінансових ресурсів інших
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осіб – кредиторів, венчурів або брокерів. Тобто науковці почали, розмежовувати
функцію з надання фінансових ресурсів (що було значним поштовхом для
стимулювання сучасного венчурного капіталу в ризикованій діяльності) та
підприємницьку

функцію,

якою

був

наділений

власник

підприємства.

Визначальною першопричиною, яка обумовила потребу такого розмежовування,
слід вважати технологічну революцію та розквіт гуманітарних наук, які
потребували конкретизацію місця підприємців і власників інвестицій в
господарській діяльності. Враховуючи мету нашого дослідження провідне
значення при розгляді тезаурусу підприємництва займають праці політеконома
Й. Шумпетера, який започаткував в економічній теорії концептуально оновлений
підхід до трактування підприємництва та діяльності, яка з ним пов’язана [376;
424; 425]. Вчений зосереджував свою увагу на необхідності реалізації
бізнесменом новітніх ідей. Це певним чином обумовило першопояву феномену
інноваційного підприємництва, а також акцентувало провідне значення
людського чиннику, як трудового ресурсу з особливими характеристиками:
спроможністю

критично

мислити;

здатністю

неординарно

вирішувати

проблеми; вмінням генерувати інноваційні ідеї; розумінням підходів до
ефективної організації бізнесу за нестабільних зовнішніх умов.
Серед іншого саме Й. Шумпетер у науковому джерелі «Історія економічного
аналізу» [425] систематизував базові дослідження попередніх вчених і
знаходився у першоджерел формування загальновідомої інвестиційної теорії
циклів

розвинутої

економістом-класиком М. Туган-Барановським [316] та

гіпотези «довгих хвиль» зарубіжного вченого-економіста М. Кондратьєва [137;
138], який був учнем і наслідувачем М. Туган-Барановського. Таким чином, слід
вважати що Й. Шумпетером вперше у економічній теорії було у найбільш повній
мірі доведено необхідність функціонування інноваційного підприємництва в
умовах ринку, яке значно відрізнялося від традиційного, за рахунок здатності
бізнесмена по-новому: використовувати та відтворювати чинники виробництва,
долаючи соціальний гістерезис; випускати нові товари або надавати населенню
специфічні новаторські послуги; вносити систематичні зміни та оновлення в
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процес організації господарської діяльності; шукати резервні джерела ресурсів,
сировини, комплектуючих, за рахунок всебічного освоєння нових зарубіжних та
вітчизняних сегментів споживацького ринку.
Отже, вважаємо, що Й. Шумпетер започаткував у науковому світі
інноваційно-еволюційну теорію підприємництва, в тому контексті, що ним
відзначено у чисельних працях потребу функціонального поєднання інновацій і
підприємництва, як синергетично залежних економічно-суспільних категорій.
Ключові

погляди

Й.

Шумпетера

активно

розповсюджувалися,

доповнювалися та знаходили своє підтвердження відповідно потреб постійної
трансформації економіки [424; 425]. Відомий дослідник неоавстралійської
школи І. Кирцнер наголошував на тому, що бізнесмен є головним суб’єктом
інноваційного процесу діяльність якого сприяє певній рівновазі турбулентного
інституціонального оточення, шляхом впровадження в систему національної
економіки

новаторських

ідей,

випуску

нових

виробів,

удосконалення

інноваційних технологій або освоєння результатів науково-технічного прогресу
[125]. П. Друкер [82; 83; 388] дещо узагальнив та поглибив наукові погляди
Й. Шумпетера [424; 425] та Дж. Гелбрейта [74]. За його припущеннями,
провідною функціональною ознакою підприємця є введення у діяльність чогось
оновленого або зовсім нового, що безперечно не було схожим на вже існуючи
види товарів або послуги. П. Друкер у своїх дослідженнях [82; 83; 388] вперше
описав сімку концептуальних першопричин виникнення інноваційної діяльності:
несподівана ситуація; протиріччя між сучасним часом і уявленнями про нього;
«рутинізація» традиційного виду підприємницької діяльності; непередбачувані
біфуркації у галузевому сегменті або ринку споживачів (як на національному так
і

світовому

рівні);

динамізація

інституціональної

матриці

викликаної

демографічними тенденціями або змінами у територіальному розподілі трудових
ресурсів; трансформації суспільства, вподобань людей, прибічностей або
цінностей окремих стейкхолдерів ринку; науково-технічний прогрес та
технологічний «стрибок».
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Дослідником також визначалося, що упорядкованих або чітко визначених
меж між сімкою концептуальних першопричин виникнення інноваційної
діяльності не існує. Переважно їх можливо описати умовно, проте кожне
першоджерело має специфіку та характеристику відповідно стану розвитку
національної економіки.
У

нормативно-правових джерелах України детально регламентується

визначення підприємництва, яке слід вважати офіційним. Так у ст. 42
Господарського

кодексу

України

під

підприємництвом,

розуміється

«... самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська
діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з
метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку»
[66]. Водночас, як нами акцентувалося вище, не будь-яка діяльність підприємця
може бути новаторською, що наближає нас до необхідності розкриття
взаємодоповнюючих категорій підприємництва – «інновації», «інноваційний
процес», «інноваційна діяльність».
Концептуалізація

та

зосередження

фундаментальних

теорій

підприємництва на інноваціях простежується у наукових здобутках провідних
вітчизняних і зарубіжних вчених: А. Амоші, З. Варналія, А. Гальчинського,
Л. Ганущак-Єфіменко, В. Гейця, М. Єрмошенка, С. Єрохіна, М. Герасимчука,
Ю. Гончарова, І. Гнатенко, Г. Доброва, С. Дорогунцова, М. Зось-Кіора,
М. Корнєєва, І. Кукси, І. Лукінова, В. Мамутова, В. Рубежанської, А. Чухна,
І. Штулер та інших дослідників. Аналізуючи наукові погляди загаданих вчених
слід констатувати, що інноваційному підприємництву не властиві надкласові або
політичні

ознаки.

Генеза

даного

явища

упорядковується

відповідно

загальноприйнятих менталітетів суспільного еволюціонування і позиціонується
на економічних тенденціях розвитку продуктивних сил. За таких умов провідне
значення мають закони сполученості виробничих відносин відповідно специфіки
розвитку та рекомбінації продуктивних сил в постіндустріальному оточенні, що
властиві ринковому типу економічної системи провідних країн світу.
Революційні надбання в знаннєвій економіці, науково-технологічному розвитку
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стають провідниками проривних тенденційних змін у продуктивних силах,
першопричиною

трансформації

виробничих

відноси

і

суспільному

інноваційному прогресу. Такі тенденції показують провідне значення інновацій
та інноваційної діяльності в перспективному розвитку людства.
Пояснення

провідного

концепту

інноваційного

підприємництва

–

«інновація» можна побачити в нормативно-правових актах України. Відповідно
Закону України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV «інновації
– новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології,
продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого,
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують
структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери» [273]. Водночас значна
кількість науковців надають своє власне трактування «інновацій». Семантичне
навантаження таких трактувань подекуди є синонімічним або навпаки
відрізняється

полемічністю

поглядів

та

ототожненням

інновацій

з

нововведеннями, ноу-хау, розробками, винаходами. Така дискусійність у
науковому світі говорить про багатий категоріальний апарат даного явища [4; 12;
16; 18; 30; 39; 45; 55; 59; 78; 85; 101; 104; 114]. Проте з метою обрання доцільного
методологічного підходу до державного регулювання розвитком інноваційного
підприємництва, зазначену категорію доцільно розглядати більш глибше, у тому
числі узагальнюючи вже існуючи погляди. Без зрозумілого та такого, що
відповідає ринковому типу економічної системи, поверхневе розуміння
категоріальної системи інноваційного підприємництва втрачає науковий сенс.
Багато вчених розрізняли категорії «винахід», «дослідження і розробки» та
«інновація». Зокрема за думкою Й. Шумпетера: під винаходом слід розуміти
ідею, що розвивається та реалізується суб'єктом підприємницької діяльності;
дослідженню та розробкам притаманна техніко-технологічна діяльність, що
властива виробництву, або у разі необхідності використовується у сфері послуг;
інновація – це комерціалізований продукт отриманий внаслідок оновленої
технології чи принципово нових засобів виробництва, який є корисним та
затребуваним на ринку споживачів або зарубіжному сегменті [424; 425].
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Розповсюдженими у науковій думці є погляди на термін «інновація» в
контексті окремо діючого суб’єкту підприємницької діяльності, що конкретизує
інноваційне підприємництво на мікрорівні. Водночас, трактування цієї категорії
може бути подане також і на макроекономічному рівні, тобто з позицій
національної економіки або держави. З позицій макрорівня під інновацією
доцільно розуміти об'єктивістську соціально-економічну надкласову категорію,
що утворює фундамент теорії вітчизняного інноваційного підприємництва. Така
категорія обумовлює якісну еволюціонізацію засобів виробництва держави або
нації та відповідно виробничих відносин за рахунок освоєння перспективних
надбань техніки, науки, технології. Освоєння призводить до економії інвестицій,
грошових активів, мінімізації витрат, збільшення прибутковості, підвищення
продуктивності людської праці, а також сприяє поліпшенню соціальноекономічної, організаційної та правової моделі інноваційної діяльності,
дозволяючи бізнесмену виробляти кращі за якістю та властивостями товари,
роботи і послуги, які будуть затребувані на споживацькому ринку та ефективно
комерціалізовані. Вважаємо, що інноваційне підприємництво на мікрорівні, це
завжди ризикована, непередбачувана та нетрадиційна діяльність суб’єкта
підприємницької діяльності, яка реалізується за рахунок випуску специфічних
(іноді вузькоспеціалізованих) новітніх на ринку товарів, послуг, а їх
комерціалізація хоча і є ризикованою проте за рахунок оновлених товарних
властивостей дозволяє отримати підприємцю надприбутку, а споживачу
задовольнити потреби, як у базових так і специфічних товарах або послугах.
Причому до інновацій слід відносити організаційно-управлінські, технологічні,
технічні, маркетингові, фінансові і соціально-економічні рішення менеджерів
виробничого, процесового, адміністративного, комерційного, комунікативного
та інших характерів.
Поділяючи думку [49] за нашим баченням інновації не слід розмежовувати
з нововведеннями. При чому визначаючи інновацію (нововведення) як категорію
сучасної вітчизняної економічної теорії, існує потреба акцентувати увагу на
наявності окремих діалектичних заперечень, що їй властиві. Так, з одного боку
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інновацію слід розглядати як діалектичну взаємодію у напрямку змін нових та
старих характеристик товарів. Це відбувається у випадку якщо нова властива
ознака новації доводить застарілість минулої форми або інноваційно оновлений
продукт акцентує увагу на необхідності зміни виробу не затребуваного на ринку
та неконкурентоздатного. За таких діалектичних заперечень на теренах
національної економіки природно зароджуються витоки інноваційної діяльності
і відповідно виробничі відносини з якісно новими інструментами, функціями або
принципами здійснення господарювання та реалізацією бізнесових відносин, які
доводять недоцільність віджитих або неефективних форм підприємництва.
Інноваційна діяльність може визначатися як особливий вид діяльності
стейкхолдерів ринку, що вміщує систему новаторських процесів, спрямованих
на активізацію або генерацій ноу-хау, дифузію та комерціалізацію інновацій.
Зазначені процеси еволюціонують, трансформуються, перетворюючи застарілу
з ознаками статичності систему, яка активно взаємодіє з зовнішнім середовищем.
Фундаментом інноваційної діяльності є реалізація підприємницьких ініціатив в
межах ризикованого нестатичного інноваційного процесу та притаманного
певній країні типу ринкового середовища [212; 214; 216; 217].
Нормативно-правове визначення інноваційної діяльності урегульоване в
Законі України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40- IV. У ст. 1
згаданого Закону України «інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована
на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок
і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг» [273].
Водночас серед вчених-сучасників існують різноманітні погляди до визначення
інноваційної діяльності, які з авторської точки зору формують змістовне
навантаження

або семантичне

ядро

специфічного виду діяльності та

заслуговують на увагу.
Серед вчених простежується декілька напрямків до визначення характеру
інноваційної діяльності [6; 17; 26; 31; 43; 57; 70; 90; 102; 115; 120; 133; 148].
Перший напрямок – розуміння інноваційної діяльності, як бізнес-підходу,
де авторами акцентується увага саме на інноваційному процесі, який має окремі
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етапи вироблення нового продукту: дослідження ринку з використанням
стратегій «маркетинг-мікс»; стартове проектування та початок виробництва
обмеженими партіями або екземплярами; тестове випробовування вироблених
партій або екземплярів; запуск повного виробництва вдало випробуваних
продуктів; визначення плану комерціалізації, як на вітчизняному так і на
зарубіжному ринку.
Другий напрямок – розуміння інноваційної діяльності як творчої діяльності
в контексті функціональних характеристик. За таких умов інноваційна діяльність
має риси продуктивної новаторської роботи творчої людини, що направлена на
досягнення оновлених характеристик або отриманні принципово нових виробів
(продукції, маркетингу, технологій, процесів) за допомогою освоєння передових
надбань науки та техніки за рахунок активізації специфічних ознак підприємця,
таких як: нестандартність мислення; ризикованість, креативність, творчість;
швидкість у прийнятті рішень; мобільність, неординарність, різноспрямованість
в процесі розширення або диверсифікації виробництва.
Третій напрямок – розуміння інноваційної діяльності, з позицій еволюції, де
така діяльність розглядається як матеріалізований еволюційно-прогресивний
історичний процес, при якому бізнес, наука, технології, економіка і управління
обов'язково об'єднані систематично виникаючим позитивним синергетичним
ефектом, який укорінюється та розповсюджується на інші галузі або сектори
економіки під впливом часу, розвитком наукових теорій, конвергенції
європейського досвіду в умовах національної економіки.
Четвертий напрямок – розуміння інноваційної діяльності
економіки,

в межах якого

з позицій

її розглядають як реалізацію креативної,

цілеспрямованої, затребуваної суспільством та державою діяльності підприємця,
що вміщує процесові етапи з проектування інновацій, залучення ресурсів,
планування технологій, комерціалізації, причому така діяльність має за мету
отримання прибутку за мінімальних витрат та досягнення значної суспільної
корисності. За четвертого напрямку розуміння інноваційної діяльності
нововведення не лише знаходять свою потребу серед споживачів, але й
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ефективно долають ризиковані етапи життєвого циклу виробничого процесу з
планування штучного або масового виробництва, внаслідок чого відбувається
вдала їх реалізація на національному ринку. На прикладі невеликих інноваційних
підприємств, відзначимо, що в окремих ситуаціях нововведення не потребують
масового виробництва та широкої реалізації серед споживачів, зокрема новітні
вироби у космічній, медичній, військовій, авіаційній, ядерній промисловості
можуть вимагати ексклюзивності, конфіденціальності або унікальності, де більш
необхідна незначна масштабність, за рахунок специфіки функціонування
високотехнологічних секторів економіки [217; 221; 224; 226].
У ринковому середовищі реалізаторами інноваційної діяльності є суб’єкти
підприємництва або залучені на умовах аутсорсингу працівники. Зокрема
суб'єктами інноваційного підприємництва можуть бути не лише підприємства,
установи,

організації чи

індивідуальні підприємці (фізичні-особи),

які

засвоюють інновації. До суб'єктів необхідно відносити широке коло інших
юридичних та фізичних осіб, що сприяють підприємницькій діяльності надаючи
трудові, консалтингові, фінансові, маркетингові, патентно-ліцензійні, лізингові,
франчайзингові та інші послуги, які необхідні для виготовлення інноваційної
продукції. Отже серед іншого до таких суб'єктів слід віднести: науково-дослідні
організації (університети, академії, науково-галузеві об'єднання), заклади вищої
освіти,

технополіси,

конструкторські

бюро,

технопарки,

інноваційні

експериментальні

парки,

лабораторії

бізнес-асоціації,
або

майданчики;

підприємства кадрового забезпечення, рекрутингові агенції, центри зайнятості,
приватні кадрові фірми; інвестиційні установи, кредитні спілки, банки, венчурні
компанії; великі, середні та малі підприємства різні за формою власності.
Суб'єктів інноваційного підприємництва можна структурувати в окремі
сегменти або групи інноваційної інфраструктури. До таких сегментів слід
віднести підприємства, установи та фізичні особи, які на інноваційній основні
обмінюються

з

бізнесом

фінансовими,

трудовими,

інформаційними,

технологічними ресурсами та активно сприяють розвитку інноваційного
процесу.

Тісна

співпраця

усіх

зазначених

стейкхолдерів

підвищує
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результативність підприємницької діяльності утворюючи взаємовигідний
синергетичний ефект.
Наукові погляди вчених та практика реалізації інноваційної діяльності
показує, що така діяльність повинна відбуватися за рахунок щільної взаємодії
великих, середніх та малих підприємств [1; 5; 9; 24; 55]. Мале підприємництво
може сприяти постачанню комплектуючих та забезпечувати запасними
частинами великі за масштабом виробництва. Великі або середні підприємства
можуть бути виробничими експериментально-дослідними майданчиками для
реалізації інноваційного процесу, що здійснюється малим бізнесом, який через
невеликі масштаби та обмежені ресурсні можливості неспроможне виготовити
необхідну продукцію.
Реалізація такої взаємодії підсилює та акумулює позитивний синергетичний
ефект, який є взаємовигідним для започаткування інноваційного проекту з
випуску нових видів товарів або послуг і прогресивного функціонування
інноваційного

підприємництва

в

умовах

трансформації

економіки

та

перетворення суспільних відносин [191; 197; 288; 335; 356; 359; 400].
З маломасштабних організаційних угрупувань, що стимулюють та
забезпечують

інноваційний

процес,

першочерговими

для

бізнесу

є

постачальники комплектуючих або технічного устаткування, інжинірингові
підприємства та венчурні установи. Серед організаційних угруповань, які є
інфраструктурою підприємництва та підтримують інноваційну діяльність
особливого значення набувають бізнес-парки, які забезпечують швидкість
обертання основних, оборотних коштів, фінансових, людських ресурсів.
Кінцевий результат інноваційного підприємництва можливо достеменно
визначити після реалізації усіх етапів інноваційного процесу, враховуючи те, що
після появи нововведення або інноваційної послуги серед споживачів буде
зрозуміло, чи досягнутий запланований ефект від маркетингової політики в
області комерціалізації [7; 15; 40; 48; 50; 62; 65; 69; 119; 159; 253 401].
Для ефективного виробництва інноваційним підприємством існує потреба
враховувати потреби споживачів та ресурсний потенціал підприємства, а також
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слідкувати за розвитком світових технічних нововведень або технологій при
цьому модернізувати і оновлювати власний технологічний парк. Зазначене
породжує необхідність систематичних змін у життєвому циклі реалізації
інноваційної діяльності та інноваційного проекту в умовах швидкозмінного
зовнішнього оточення [354; 360; 363].
За таких умов процес виникнення інноваційної ідеї та її обґрунтування
підприємцем починається з оцінювання світових науково-технологічних
розробок, ноу-хау та вітчизняних нововведень, що вже комерціалізовані на
місцевих ринках. Концептуального значення набуває оцінка внутрішніх
можливостей підприємства та його інноваційного потенціалу [213; 227; 230].
Відповідно процесу оновлення життєвого циклу інноваційного проекту в
умовах трансформації національної економіки відбувається перегляд основних
понять, які пояснюють дане явище (рис. 1.2). Перегляд тезаурусу відбувається в
контексті реалізації окремих етапів за яких змінюється життєвий цикл проектів
починаючи від створення, експериментального випробовування і закінчуючи
комерціалізацією на ринку створених новацій: зародження ідеї або розробка
інноваційного проекту; наукові та практичні дослідження, випробовувальнопускові роботи і стратегічна розвідка; пошук фінансових джерел для реалізації
інноваційних проектів; технологічне оснащення і плановий запуск виробництва;
випробувальний запуск експериментальних партій і у разі необхідності
оновлення технологічного процесу; оцінювання ефективності життєвого циклу
експериментальних партій; планування подальшої маркетингової політики;
нарощування матеріальних та нематеріальних ресурсів, запуск великосерійного
виробництва; зменшення обсягів виробництва, диверсифікація або згортання
інноваційного проекту. Від зародження інноваційного проекту до серійного
розповсюдження та комерціалізації на ринку споживачів може пройти кілька
років і навіть десятиліть. Результат комерціалізації значною мірою залежать від
вподобань споживачів та швидкості науково-технічного прогресу. Серед іншого,
чим масштабніший та ресурсовитратніший інноваційний проект, тим більш
ризикований результат усього інноваційного процесу.
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Початок життєвого циклу
інноваційного проекту

Виникнення
інноваційної ідеї її
обґрунтування
відповідно внутрішніх
ресурсів та
кон’юнктурних змін

Внутрішні можливості
підприємства,
інноваційний потенціал

Реалізація стратегії маркетинг-мікс: моніторинг ринку
споживачів, діагностика чинників внутрішнього та
зовнішнього оточення, підготовка інноваційного
потенціалу для реалізації інноваційного проекту

Підготовка виробничих засобів до
запуску експериментальних партій,
прототипів або штучних товарів

Визначення причинно-наслідкових
зв’язків причин вдалого і провального
розповсюдження експериментальних
партій на ринку споживачів

Запуск виробництва або його
диверсифікація. Систематичний перегляд
моделей інноваційної поведінки

Комерціалізація продукту та
оцінювання доцільності його
повторного виготовлення

Диверсифікація виробництва, зміна логіки ведення бізнесу та його
організаційно-правової форми, пошук джерел накопичення
інноваційного потенціалу, перегляд фінансових можливостей для
переоснащення виробництва, здійснення процесу навчання та
перенавчання персоналу, пошук нових партнерів та постачальників

Трансформація суспільних відносин, оновлення матеріальнотехнічної бази суб’єктів підприємницької діяльності, зміна
пріоритетів роботи елементів інноваційної інфраструктури,
удосконалення інструментарію державного регулювання

Світові науковотехнологічні розробки,
ноу-хау, вітчизняні
нововведення

Закінчення життєвого циклу
інноваційного проекту

Рис. 1.2. Процес оновлення життєвого циклу інноваційного проекту в
умовах трансформації національної економіки
Джерело: розроблено автором

45

У сучасних ринкових умовах, інноваційні підприємства прагнуть до
скорочення виробничого циклу та підвищення темпів життєздатності інновації.
Отже, створення нововведення з високими технологічними, економічними
та споживчими параметрами є ресурсовитратним процесом передбачає
здійснення складної підприємницької діяльності, що вимагає масштабних
часових витрат або залучення широкого кола інноваційного потенціалу з повною
активізацією виробничих потужностей і державною підтримкою (рис. 1.3).

Життєвий цикл виробництва інноваційного продукту

Життєздатність інновацій

Етапи реалізації інноваційного проекту

Теоретико-практичний аналіз
Розробка інноваційного проекту
Пошук фінансових джерел
Технологічне оснащення і
плановий запуск виробництва
Випробувальний запуск
експериментальних партій
Оновлення технікотехнологічного процесу
Оцінювання ефективності
життєвого циклу
експериментальних партій
Планування подальшої
маркетингової політики
Організація сервісного та
постгарантійного обслуговування
Нарощування матеріальних
та нематеріальних ресурсів
Запуск великосерійного
виробництва
Безперебійний моніторинг
ємності інноваційного потенціалу
Комерціалізація продукції
Зменшення або збільшення
обсягів виробництва
Диверсифікація або згортання
інноваційного проекту

Заходи державної підтримки

1
2
3
4
5
6

Залучення наукового
потенціалу
Інфраструктурна
підтримка
Технічне озброєння
виробництва

7
Фінансове стимулювання
інноваційної діяльності
8
9
10
11
12
13
14
15

Сприяння у
комерціалізації
інноваційних товарів та
послуг
Стимулювання
диверсифікації
виробництва або його
згортання
Організація рекламних
заходів продукції
інноваційного
підприємства

Рис. 1.3. Реалізація інноваційного проекту з урахуванням заходів
державної підтримки
Джерело: розроблено автором
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Отже, зазначене на рис. 1.3. свідчить про масштабність та складність
реалізації процесу впровадження ідей в інноваційному підприємництві, вказує
на необхідність дотримання певних взаємозв’язаних етапів, виконання яких
сприяє якнайшвидшій комерціалізації нововведень на вітчизняному ринку. За
такого процесу спостерігається тісний зв’язок між державною підтримкою та
початковим плануванням бізнесу підприємця, який реалізує інноваційні ідеї.
Інновації постають як ефективний інструмент підприємництва, за допомогою
якого відбувається зміна його генезису, логіки ведення бізнесу, що задає новий
тренд науково-практичного усвідомлення усіх категорій, які обумовлюють дане
явище. Нововведення дозволяють створити ресурс, який здатний принести
економічну, суспліьну цінність для національної економіки та забезпечити
конкурентоспроможність вітчизняної економіки.
Відповідно рис. 1.3. державна підтримка повинна забезпечуватися протягом
усього циклу реалізації інновацій. На першому етапі «Залучення наукового
потенціалу» – роль держави постає у формуванні критичної маси наукових
кадрів здатних сприяти розвитку інноваційної діяльності. Така роль ґрунтується
на залучені до підприємницької діяльності фахових спеціалістів, консультантів,
які здатні надати допомогу підприємцю на початковому етапі проектування
інновацій. Другий етап «Інфраструктурна підтримка» – передбачає залучення
державою до інноваційної діяльності як існуючих так і новостворених
інфраструктурних елементів для реалізації новітньої ідеї. Всебічний аналіз
регіональної інфраструктури, кон'юнктуру ринку, конкурентних позицій товару
підприємства, науково-технічні можливості та конюктурні обмеження в розробці
продукції, економічний і техніко-науковий потенціал підприємства на цьому
етапі мають важливе значення. Окрім того, життєвий цикл виробництва
передбачає організацію сервісного гарантійного обслуговування, бо прогресивне
інноваційне підприємство повинне не лише дбати про свою власну вигоду та
комерціалізацію продукції, але й турбуватися про сервісне обслуговування
власного зразку у разі його пошкодження або непередбачуваного браку. Саме це
акцентує

увагу на

необхідності стимулювання

соціально-орієнтованого
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інноваційного підприємництва в умовах трансформації національної економіки.
Наступний етап «Технічне озброєння виробництва» – один з визначальних етапів
державної підтримки, бо вимагає залучення до підприємницької діяльності
значної кількості необхідного технічного оснащення. Першочергова підтримка
повинна забезпечувати організаційно-розпорядчий процес розподілу технічного
оснащення та державного контролю за реалізацією усіх характеристик якості
інновації, що виробляється. Провідну роль на цьому етапі відіграє ступінь
консолідації державних та окремих відділів підприємства, а саме: відділу якості;
технологічного відділу; відділу контролю виробництва; інноваційного відділу;
маркетингового відділу. На четвертому етапі «Фінансове стимулювання
інноваційної діяльності»

– відбувається планування фінансових джерел та

розміру необхідних грошових коштів для ефективного сприяння виготовлення
інноваційного виробу, де найголовнішою метою є формування фінансового
плану, пошук інвесторів. Наступний етап – «Сприяння у комерціалізації
інноваційних товарів та послуг» – характеризується допомогою підприємству в
пошуку споживачів, ринку збуту у тому числі в інших державах. Після
закінчення проміжного циклу виробництва інноваційної продукції існує потреба
у перегляді підприємством за участю держави доцільності подальшого
виробництва, а у разі його неприбутковості - формування програми
диверсифікації або повного згортання інноваційної діяльності. Важливе
значення набувають державні заходи з організації реклами продукції
інноваційного підприємства [227]. Отже, відповідно до запропонованої нами
схеми

запуску

соціально

орієнтованого

інноваційного

підприємства

з

урахуванням державної підтримки слідує, що чим динамічніше реалізуються
процеси підтримки та комунікації між бізнесом і державою, тим оптимальніше
відбувається перетік

наукових знань, досвіду, технологій на усіх етапах

виробництва. Тим активніше відбувається оновлення та зміна тезаурусу
інноваційного підприємництва.
Таким чином, процес становлення інноваційного підприємництва в системі
національної економіки позначається як довготривалий складний еволюційний
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або історичний процес нерозривно пов'язаний з формуванням економічної теорії,
характеризується

розгалуженим

категоріальним

апаратом,

який

вміщує

категорії: підприємець, інноваційний потенціал, винахідник, новатор тощо.
Інноваційна діяльність завжди творча, креативна, ризикована діяльності суб'єкта
підприємницької діяльності, що передбачає процес дослідження ринку, розробки
експериментального

виробу,

організацію

виробництва,

комерціалізації

нововведень. Така діяльність вкрай необхідна державі, спрямована на
досягнення економічного ефекту на мікро-, мезо- та макрорівнях. Провідною
метою, до якої прагнуть інноваційні підприємства є скорочення виробничого
циклу, збільшення життєздатності інновації та ефективна комерціалізація
інноваційного продукту на ринку. Інноваційне підприємництво, необхідне для
формування конкурентоспроможної національної економіки. Інноваційне
підприємництво доцільно розуміти як ключовий сегмент національного
господарства, форму прогресивного розширеного суспільно-економічного
відтворення на основі засвоєння та дифузії інновацій у всі сегменти та галузі
економіки. Функціонування інноваційного підприємництва надає національній
економіці мобільності, адаптивності, конкурентоспроможності, а виробнича
діяльність на інноваційних засадах набуває оновлених властивостей, рис та
специфічних якостей. Саме в такому ракурсі інноваційне підприємництво в
умовах трансформації усієї системи національної економіки стає джерелом
реалізації, оновлення, розповсюдження новітніх знань, що сприяє структурній
перебудові бюджетоутворюючих галузей промисловості та формує принципово
новий вектор розвитку країни.

1.2. Передумови державного регулювання інноваційним процесом у
підприємництві

Забезпечення конкурентоспроможної національної економіки передбачає
дифузію інновацій, що можливе за умов ефективного державного регулювання
інноваційним процесом у підприємництві. Провідні економіки світу обрали
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стратегічний

пріоритет

розвитку

підприємництва

в

якому

повинне

забезпечуватися виробництво високоякісної продукції за рахунок постійного
впровадження інновацій, перш ніж ринкова кон’юнктура змусить їх це зробити.
Це так звана державна стратегія «на випередження», коли за допомогою
ефективного державного регулювання інноваційним процесом можливо
передбачити

змінні

настрої

споживачів

та

вчасно

перелаштувати

підприємницьку діяльність відповідно потреб ринку, окремих верств населення
та держави. Отже, саме інноваційний процес та його державне регулювання
посідають важливе місце в продуктивній роботі суб’єктів підприємницької
діяльності або забезпечення соціально-економічного розвитку країни. Зазначене
стосується державної підтримки як великих, так середніх і малих підприємств
різних форм власності та масштабів виробництва [226; 231; 409; 417].
Синергетична «співдружність» інновацій та підприємництва в системі
національної економіки постає головним лейтмотивом випереджаючого
соціально-економічного розвитку заснованого на активізації наукового прогресу
та поліпшенні якості життя населення. При цьому

процес реалізації

підприємницької діяльності заснованої на інноваціях – повинен регулюватися
сукупністю інструментарію прямого та опосередкованого виливу з урахуванням
зовнішнього оточення. В даний час важливість державного регулювання
інноваційним процесом у підприємництві посилюється економічною кризою,
військовими діями на Сході та збільшенням світової конкуренції. З іншого боку,
забезпечити екстенсивне зростання національної економіки можливо лише за
допомогою постійних та безперервних інноваційних процесів. Суб’єкти
підприємницької

діяльності

стають

ключовими

стейкхолдерами,

які

перетворюють традиційне та рутинне виробництво на інноваційно-орієнтоване з
новими товарами та послугами для споживачів.
Державне регулювання бізнесу на інноваційній основі – це ефективний засіб
досягнення технологічного прогресу, переозброєння технічного устаткування
відповідно потреб ринку та знаннєвої економіки, саме на таких імперативах
ґрунтується сучасна світова економіка. У той же час, з метою розробки

50

пропозицій

щодо

удосконалення

інноваційного

процесу,

визначення

стратегічних засад його державної підтримки існує потреба деталізувати
функціональні ознаки та ретельно з’ясувати етапність реалізації інноваційного
процесу в умовах трансформації економіки.
Державне регулювання розвитком інноваційного підприємництва займає
ключову позицію у здійсненні розпочатих реформ в промисловій галузі,
науковому секторі, за рахунок наявності ряду функціональних ознак, які
притаманні бізнесу. Неможливе ефективне функціонування майже усіх
промислових підприємств, у разі відсутності в їх діяльності процесових або
продуктових інновацій. Необхідність державного стимулювання інноваційної
діяльності

обумовлюється

соціально-економічною

користю

від

такого

підприємництва для економіки. Практично в усіх країнах світу інноваційне
підприємництво забезпечує ринок праці додатковими робочими місцями,
скорочує безробіття, зменшує зайнятість у неформальному або тіньовому секторі
економіки, наповнює бюджет та сприяє підвищенню конкурентоспроможності
усіх суб’єктів підприємництва.
Наукові дослідження особливостей здійснення інноваційного процесу в
національній економіці в умовах трансформації налічують більше трьох десятків
років. Протягом зазначеного часу формувалася наукова парадигма та
переосмислення даного явища вченими. У той час як стейкхолдери
підприємництва, долаючи різні адміністративні та ринкові бар'єри або кризи,
продовжували функціонувати всупереч різним експліцитним та імпліцитним
перешкодам [348; 357; 361].
У сучасній науці існує широке коло досліджень присвячених питанням
державного регулювання інноваційним процесом у підприємництві. Вченими
узагальнено значний масив зарубіжного досвіду щодо державної підтримки, яку
доцільно здійснювати протягом усього життєвого циклу інноваційної діяльності.
Водночас, національна економіка не є статичною, окрім того її трансформація
відбувалася з урахуванням впливу інших держав світу, що вимагає більш
обґрунтованого визначення передумов державного регулювання інноваційного
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процесу

у

підприємництві,

з’ясування

причинно-наслідкові

зв’язків

незадовільного стану розвитку підприємництва та перешкод у реалізації
інноваційної діяльності [8; 20; 28; 54; 72; 88; 98; 106; 123; 156; 158; 165; 206].
Зазначене

дозволить

визначити

механізми,

стратегії

пріоритети

та

найефективніші напрямки підтримки зазначеного сектору економіки за сучасних
умов розвитку національного господарства.
Питання

державного

регулювання

інноваційним

процесом

завжди

знаходилося під пильною увагою вітчизняних і закордонних дослідників. У
працях Ф. Агійона, Г. Александера, О. Амоша, С. Ареф’єва, Ю. Бажала,
Дж. Бейлі, Т. Бова, Б. Буркинського, З. Варналія, С. Глазьєва, С. Голубки,
І. Гнатенко, Ю. Гончаров, А. Гречан, П. Друкера, М. Єрмошенко, С. Єрохіна,
Я. Жаліло, П. Завліна, С. Ільєнкова, Я. Кука, І. Кукси, Р. Купера, О. Лапка,
К. Маркса, Ф Модільяні, І. Паризького, Ж. Сейя, І. Семенова, І. Фішера,
О. Фоменка, В. Черняка, В. Шевчука, Й. Шумпетера, І. Штулер, А. Яковлєва та
інших вчених обґрунтовано різноманітні інструментарії державної підтримки з
урахуванням проблем розвитку бізнесу та інституціональних можливостей
держави. Водночас теоретичне осмислення особливостей здійснення сучасного
інноваційного процесу підприємцями вимагає постійного перегляду та
оцінювання, як вже перелічених інструментів державної підтримки так і
вироблення

нових з

урахуванням

швидкоплинності

інституціонального

середовища, кон’юнктурних змін, політичних тенденцій, які сформувалися за
рахунок трансформації національної економіки.
Державному регулюванню інноваційного процесу у підприємництві
надається

імперативне

значення

у високотехнологічних країнах світу:

Німеччині, Сінгапурі, Японії, США, Південній Кореї [247; 257; 314; 327; 329].
Адже

така

всебічна

перспективного

підтримка

економічного

інноваційного

зросту,

поліпшує

процесу
структуру

задає
і

тренд

результат

макропоказників забезпечуючи стимулювання науково-технічного прогресу.
В Україні інноваційний процес повинен реалізовуватися в усіх секторах і
галузях економіки, бо саме такий процес є підґрунтям формування економічної
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та продовольчої безпеки забезпечуючи стабільність національної системи за
рахунок підвищення її адаптивності або здатності змінюватися відповідно
зовнішніх загроз. Інноваційний процес у підприємництві породжує певні види
ментальних взаємин в суспільстві, стимулює підвищення матеріального
благополуччя населення та формує критичну масу інтелектуального ресурсу,
здатного формувати економіку майбутнього. Кожна країна світу формує власні
пріоритети державного регулювання інноваційним процесом враховуючи
історією становлення інноваційного підприємництва, індивідуальний ґенезис та
домінування певних наукових шкіл, які опікувалися концепцією реалізації
інноваційних знань. Зазначені специфічні відмінності безперечно впливають на
заходи державного регулювання інноваційного процесу. Завдяки домінуючим
науковим школам в економічній теорії окремих країн світу формуються
пріоритети державної стабілізації інноваційної діяльності в межах

різних

економічних шкіл, що підкреслює необхідність урахування національних та
ментальних рис економічної системи [212; 231; 410; 412].
В Україні проблематикою державного регулювання інноваційним процесом
у підприємництві почали опікуватися та ґрунтовно досліджувати вітчизняні
економісти, державні діячи, політологи, соціологи, філософи наприкінці
1980-х рр. У ці часи було покладено основу створення ринкової економіки в
національній економіці Україні. Державна політика стимулювання інноваційних
процесів які відбуваються на макро-, мезо- і мікрорівнях і по цей час
залишаються стратегічно першочерговими питаннями органів державної влади.
З отриманням незалежності України державні посадовці почали процес
формування нормативно-правової бази, яка регулює та законодавчо визначає
основні засади діяльності інноваційного підприємництва. До важливих
нормативно-правових актів, що регулюють інноваційний процес слід віднести:
Закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність» [274], «Про
авторське право і суміжні права» [271], «Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні» [279], «Про спеціальний режим інноваційної діяльності
технологічних парків» [281], «Про інноваційну діяльність» [273] та інших [272;
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275; 276; 277; 278; 280]. Отже, офіційно державотворення у контексті
законодавчої основи регулювання інноваційного процесу в Україні слід рахувати
з 24 серпня 1991 р., коли було проголошено незалежність нашої країни [140]. Дефакто, вплив на сучасну концепцію державного регулювання інноваційного
процесу в підприємництві чинить досвід інших країн світу, який Україна
імплементує і по цей час в окремих розділах державних програм та стратегій
розвитку інноваційної діяльності [49]. Витоки державного регулювання
інноваційним процесом в національній економіці, необхідно шукати у далекі
часи, коли прибічники різних економічних теорій акцентували увагу держави на
необхідності існування приватної власності, індивідуальних підприємців та
стимулювання розвитку інновацій. Державні посадовці систематично займається
пошуком найоптимальніших шляхів стимулювання інноваційного процесу та
формування

інституціональної

системи

інноваційного

підприємництва,

забезпечення його інфраструктурними елементами, ресурсною базою [42; 63;
71]. Історична генеза формування інноваційного процесу та розвитку
підприємництва в Україні беззаперечно враховує наукові погляди дослідників.
Вони концентруються у межах чотирьох хвиль переосмислень інноваційного
процесу, які характеризуються актуалізацією уваги вчених на різних аспектах
досягнення інноваційності та підприємницької активності (табл. 1.1.).
Інноваційному процесу в системі національної економіки притаманні ті ж
самі риси, що і інноваційному підприємництву. Такий процес здійснюється
самостійно підприємцем, за рахунок реалізації ініціативної, систематичної та
високо ризикованої діяльності, що наслідує мету освоєння та дифузії інновацій,
а також досягнення ефективної комерціалізації продуктів інноваційного процесу
при розповсюдженні на ринок нових товарів і послуг. Інноваційний процес
здійснюється
інноваційного

стейкхолдерами підприємництва
потенціалу,

необхідних

та

передбачає

ресурсів

для

залучення
одержання

підприємницького прибутку при найменших витратах. Інноваційний процес
являє собою складну логічну діяльність, що включає сукупність послідовних
циклів, які відтворюються в межах життєвого циклу підприємства, товару або
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інноваційного проекту. Така діяльність розрахована на акумуляцію та
нарощення

власного

капіталу,

збільшення

адаптаційних

можливостей

підприємства, засвоєння досягнень науки необхідних для ефективної реалізації
інноваційних проектів, задоволення потреб суспільства.

Таблиця 1.1.
Хвилі переосмислення інноваційного процесу різними представниками
економічних шкіл
Хвиля

Представники

Погляди на особливості реалізації інноваційного процесу

Перша

Р. Кантильон,
Х. Мангольдт, М. Пітерс

Сформувалися в межах домінування меркантилізму і пов'язані
з концентрацією уваги вчених на наявності ризику у
підприємницькому процесі

Друга

В. Зомбарт, К. Маркс,
Дж. Мілль, Ж. Сей,
А. Сміт, І. Тюнен,
Ж. Палевський

Утворилися в межах необхідності реагування суб’єктів
підприємництва на зовнішні обставини та акцентували увагу
спільноти на наявності специфічних рис підприємця при
здійсненні інноваційного процесу: креативності, творчості,
неординарності мислення

Третя

Б. Андерсон, Л. Вальрас,
Е. Закс, Дж. Кларк,
А. Маршалл, К. Менгер,
Л. Мізес, Ф. Хайєк,
Г. Шмолер, Й. Шумпетер

Обумовлювалися початком активного науково-технічного
прогресу та трансформацій в усіх секторах економіки,
констатацією наявних ринкових провалів, інституціональної
матриці та опортуністичної поведінки окремих інститутів або
стейкхолдерів при реалізації інноваційного процесу

Четверта

Дж. Гэлбрейт, А. Гібб,
П. Друкер, І. Кірцнер,
Р. Коуз, Ф. Найт, Д. Норт,
В. Репке Р. Хизрич,
А. Шапіро

Засновувалися на ідеях необхідності масштабного
реформування інституціональної матриці, стимулюванні
творчої активності та адаптивності усіх суб’єктів ринку, а
також розвитку такого інноваційного процесу, який принесе
суцільну користь суспільству та державі. Акцентувалися на
увазі активізації адаптаційного стратегічного управління
інноваційними процесами та м’якого державного
регулювання підприємницьким сектором

Джерело: розроблено автором

З поданої інформації у табл. 1.1. слідує, що концентрація уваги вчених на
інноваційному процесі, який обумовлює трансформацію економіки, почала
набирати оберти серед представників третьої хвилі. Інноваційний процес, також
як і термін «інновація» (як взаємопов’язані категорії) одним з перших почав
ґрунтовно розглядати у своїх працях Й. Шумпетер, який відносився до
представників третьої хвилі. Науковець вважав, що

двигуном ефективних

державних трансформацій виступає реалізація в інноваційному процесі
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новаторства та творчості, які ґрунтуються на постійному пошуку в процесі
господарювання нових адаптаційних можливостей підприємства. Й. Шумпетер
обґрунтовував свою думку тим, що в інноваційному процесі повторюються певні
цикли – зародження ідеї, розрахунок її корисності тощо. Завершальним етапом є
її розповсюдженням серед споживачів у вигляді нововведень і винаходів.
Концептуальними рисами ефективного інноваційного процесу в системі
національної економіки за ринкового середовища є синергія чотирьох
складників: ідеї, управління, інвестицій (у власний капітал) і сприятливого
інституціонального середовища. Й. Шумпетер вважав, що в інноваційному
процесі зароджується «наукова революція», яка розповсюджується з мікрорівня
на мезо-, макро- та мегарівні економіки та суспільства, при цьому головну роль
тут відіграє творче руйнування або підприємницький хист, а також воля і
здатність адаптувати процес відповідно реальної дійсності. Здатність підприємця
в інноваційному процесі акумулювати власні сили, адаптуватися під зовнішнє
середовище та впливати на інших людей, за поглядом автора, характеризувалася
як

«бути

авторитетним»,

«мати

комунікаційні

здібності»,

«вміти

пристосовуватися до оточуючих» [424; 425].
Реалізація інноваційного процесу на макрорівні передбачає адаптивну
комбінаторику чинників виробництва, комунікацію зі світовим суспільством,
ринком споживачів і засвоєнням надбань науково-технічного прогресу. Всі ці
чинники впливають на рівновагу системи національної економіки і стимулюють
соціально-економічне зростання.
В умовах трансформації економіки, не лише технологічні інновації та їх
дифузія може порушити рівновагу економіки. В інноваційному процесі
відбувається серед іншого впровадження нових технологій, реалізуються новітні
способи менеджменту прийняття рішень, організації виробництва, маркетингу та
логістики. Комбінаторика чинників виробництва сприяє появі нових видів
комерційних комбінацій. Саме за таких умов відбувається «творче руйнування
традиційних поглядів підприємця» та дисбаланс ринкової рівноваги, що запускає
постійні процеси трансформації економіки. Інноваційний процес є доти
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новаторським, допоки підприємець створює та використовує інновації і такий
процес не перетворюється на рутинну діяльність для отримання прибутку [56].
З середини 1950 рр. 20 ст. досягненню прибутку (або підприємницькому
доходу) віддавалася майже чи не уся увага вчених. Водночас ідеї К. Кларка дещо
змінили уявлення про прибуток в інноваційному процесі, який розумів
підприємницький прибуток не лише як результат успішного впровадження
інновацій, але й як досягнення технологічних та соціальних корисностей для
суспільства [385].
Вказував на утрудненість здійснення інноваційного процесу в умовах
мінливості зовнішнього оточення, Л. Мізес. Він в своїх дослідженнях
запропонував оцінювати його виходячи з моделі творчої руйнації, яка
відбувається в системі підприємництва та супроводжується помилками,
проблемами

і

постійними

пошуками

найефективніших

комунікацій.

Підприємець в такому процесі вчитися на власному досвіді приймати рішення,
виходячи зі своїх вподобань та професійних здатностей. Також він прагне до
перемоги в конкурентній боротьбі задовольняючи найбільш специфічні потреби
споживачів за рахунок маркетингових інструментів. Бізнесмен використовує
нові

ідеї

ведення

інноваційного

процесу

запускаючи

тим

самим

мікротрансформацію, яка формується, акумулюється та розповсюджується за
межі підприємства [189].
Таким чином, ефективний результат інноваційного процесу передбачає від
підприємця залучення креативних менеджерських навичок і вмінь, використання
яких у перспективі призведе до отримання підприємницького доходу та користі
для суспільства. Ефективність державного регулювання інноваційним процесом,
обумовлюється наявністю людського капіталу серед представників органів
державної влади, які впроваджують програми та стратегії державного
стимулювання інноваційного процесу. При розгляді специфіки інноваційного
процесу в умовах трансформації національної економіки варто навести думку
І.А. Гнатенко, яка зауважувала, що: «...у майбутньому буде відбуватися
достатньо

тривалий

процес

компліментарного

синтезу

інноваційного
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еволюціонізму та синергетики теорії підприємницьких систем. Саме вони на
основі сучасної методології будуть задавати тренд формування внутрішньої
логіки

визначення

«інновації»,

як

інструментарію

національного

підприємництва...». [56, c. 73].
Отже перспективна парадигма інноваційного процесу в трансформаційній
економіці

повинна

акумулювати,

засвоювати

та

розповсюджувати

загальноприйнятні у науковій думці різні теорії які вивчають: моделювання
підприємницьких
нестатичного

систем;

явища;

контекстуалізацію
оптимізацію

інноваційного

інституціонального

комунікаційну політика; маркетування інноваційної діяльності;

процесу

як

середовища;
соціальну

спрямованість бізнесу; теорію організаційних змін; справедливу конкуренцію;
теорію розподілу та балансу ресурсів, а також ресурсозбереження; адаптаційні
стратегії фірм [150; 154; 260; 261; 268; 289].
Еволюція розгляду інноваційного процесу засвідчує урахування концепції
накопичення людського капіталу в системі національної економіки [19; 46; 61;
92; 103; 105; 107; 130; 134; 136; 155; 164; 166; 202]. Трудового ресурсу з
неординарними здібностями, які будуть корисними при формуванні стратегій
підприємства та оцінюванні конкурентної поведінки. Концепція поглиблює
неошумпетеріанську теорію фірми засновану на процесі прийняття ефективних
управлінських рішень підприємцем, у якій наявні інструменти використання
теорії ігор, за рахунок чого простежується подальше еволюціонування та
поглиблення в економічній теорії шумпетеріанського погляду на специфіку
інноваційного процесу. Шумпетеріанська теорія зосереджує акцент на тому, що
досягнення конкурентних переваг суб’єктами підприємницької діяльності при
здійсненні інноваційного процесу, передбачає володіння комбінацією ресурсів,
компетенцій та вміння їх використовувати в умовах мінливості зовнішнього
середовища. У такому контексті важливі нестандартні організаційно-новаторські
здібності підприємця, що будуть сприяти пошуку необхідних ресурсів.
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Вважаємо, що сучасна концепція державного регулювання інноваційного
процесу в національній економіці актуалізує та виводить на порядок денний
новий підклас глибоких та важкорозв’язних проблем у секторі підприємництва
Межі таких проблем не можливо вирішити суто у теоретичній площині
природничих наук. Таким чином актуалізується необхідність вивчення
інноваційного процесу в умовах трансформації національної економіки як
системно-еволюціонуючого цілого, з його окремою фіксацією в межах
прикладних наук, які більш глибше обґрунтовують логіку поведінки неінертної
національної економіки та умов, що будуть сприяти активізації інноваційного
процесу в підприємницькому секторі [226; 231].
Гносеологія такого процесу в умовах трансформації національної економіки
передбачає усвідомлення того, що інноваційний розвиток є найважливішим
чинником формування тренду подальшого інноваційного циклу в межах
еволюції макросистеми та темпоральної теорії. Імпульси за такої гносеології
необхідно формувати на синергетичному поєднанні дієвого інструментарію
державного регулювання, при якому інноваційні проекти будуть безперешкодно
реалізуватися на всіх життєвих етапах виробничого процесу. Роль держави, як
основного стимулятору інноваційного процесу є першочерговою та обумовлена
необхідністю

ефективного

перетворення

національної

економіки

на

інноваційний розвиток. Реалізація на практиці розроблених державних
механізмів інноваційного розвитку є одним з найпріоритетних чинників
економічного зростання в умовах формування знаннєвої економіки.
Такому державотворенню притаманна компенсаторні дії, що формуються в
процесі сприяння генерації, дифузії і використання інновацій у підприємництві,
призводять до утворення синергетичних ефектів у межах інноваційної системи.
Вид впроваджуваних інструментів залежить від поточної ситуації яка
притаманна сучасній соціально-економічній моделі, а також результатів
діяльності інститутів, що формують інфраструктурі підприємництва. Виходячи
з зазначеного, сутність і зміст необхідного інструментарію для сприяння
розвитку ефективного інноваційного процесу необхідно досліджувати не тільки
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в якості безперервних етапних дій, а й як окремих точкових заходів, які слід
безперервно

оновлювати

та

реформувати.

Зазначене

допомагає

концептуалізувати інноваційний процес в межах теорії темпоральності з
урахуванням сьогодення і визначити основні його перспективні

драйвери

виходячи з ринкових провалів.
Пошуком концептуального інструментарію, що важливий для ефективної
реалізації державного регулювання інноваційного процесу, вивчення його
параметрів, дослідження найефективніших способів його впровадження на
макро-, мезо-, мікрорівнях, опікувалася значна кількість вчених. Н. Маматова,
А.

Маматов детально описали основні етапи

інноваційного процесу,

обґрунтували моделі його реалізації, особливу роль було приділено оцінюванню
основних положень концепції національної інноваційної системи, детермінантам
та моделям її державної підтримки [175]. І. Гнатенко дослідила вплив
інституціонального середовища на інноваційний процес, особливу увагу авторка
зосередила на державній підтримці інноваційного процесу [50; 51; 52; 56].
Р. Розвелл виділив декілька поколінь моделей інноваційного процесу, які
використовували суб’єкти підприємницької діяльності починаючи з 1950-х рр.
та проаналізував заходи держави з підтримки такого процесу [423]. О. Мелень
здійснив детальне оцінювання та окреслив проблематику виникнення моделей
інноваційного процесу, визначив коло необхідних ресурсів промислового
підприємства, які стимулюють дифузії інновацій [183]. Вченa Л. Федулова
аналізувала особливості інноваційного процесу, його впровадження на
виробництві та необхідні інструменти його забезпечення [326; 328]. І. Кукса
визначив найхарактерніші риси інноваційного процесу в агропромисловому
комплексі та окреслив модель державного регулювання зазначеного сектору
[158;

160;

161].

Дослідженням

залучення

необхідного

державного

інструментарію з підтримки інноваційного процесу відповідно етапів та
особливостей його реалізації в умовах трансформаційної економіки займалися
інженери (конструкторська робота), психологи (творчо-особистісна евристика),
економісти

(функціонально-вартісний

аналіз),

менеджери

(проектування,
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управління

інноваційною

діяльністю),

підприємці-інвестори

(венчурне

фінансування) тощо. У процесі еволюції наукової думки сформувалася цільова
мета інноваційного процесу. Таку мету у спрощеному вигляді можна визначити
за допомогою трьох концептів: швидше, економніше, успішніше [157; 167; 196;
407; 420; 426; 428; 433; 435].
Однак

інноваційний

процес,

який

притаманний

трансформаційній

економіці, постійно змінюється, бо знаходиться у залежності відповідно типу
економічної системи, конкурентних умов, законодавства, міграції робочої сили,
науково-технічного прогресу, інтелектуальних, фінансових або природних
ресурсів. Отже особливості його реалізації, з метою обрання оптимальних
державних інструментаріїв підтримки, повинні постійно переглядатися за умов
сучасності [290; 296; 299; 301]. Окрім зазначеного, фінансова криза,
недосконалість нормативно-правового забезпечення підприємницької діяльності
та інші негаразди вимагають принципової зміни логіки здійснення державного
регулювання інноваційним процесом, яка повинна ґрунтуватися: по-перше, на
теоретичній платформі існуючих моделей підтримки інноваційного процесу; подруге, на подальшому вдосконаленні таких моделей з урахуванням вимог
зовнішнього оточення інноваційного підприємства. Розвиток науки і технологій,
здатних забезпечити конкурентні переваги нашої країні в усьому світі, має стати
«інноваційною ідеєю» на національному рівні. У цьому контексті на макрорівні
необхідно було б створити інноваційну політику з чітко визначеною системою
регулювання інноваційного процесу відповідно кожного етапу. Бо, лише
цілеспрямована державна підтримка на усіх етапах розвитку інноваційного
бізнесу забезпечить його стійкий розвиток та прогресивний зріст. Оскільки
інноваційний процес є складним і включає декілька видів діяльності, у результаті
якої відбувається залучення певного виду потенціалу та ресурсів, які залежать
від конкретного випадку або умов економічної системи, тож і спосіб реалізації
інноваційного процесу розвивався та еволюціонував в умовах трансформації
економіки, але класичні моделі все ще використовуються підприємствами, що
впроваджують інновації. У наукових джерелах можемо зустріти різні підходи до
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еволюції моделей або поколінь інноваційного процесу в умовах трансформації
економіки, найпоширеніші з них зображені у додатку А. Зазначене доводить, що
інновації

еволюціонують

у

історичному

та

соціальному

контексті,

а

недосконалість – необхідна умова техніко-технологічних змін.
Важливо акцентувати увагу на тому, що реалізація інноваційного процесу
відбувається не синхронно виробничому, а отже інструменти державної
підтримки повинні відрізнятися. Як справедливо зазначають Н. Маматова і
А. Маматов інноваційний процес дійсно частково ототожнюється або
синхронізується з виробничим, в той же час глибина складності реалізації
інновацій вимагає більшої уваги менеджерів по його реалізації, ніж в
традиційному підприємництві. Інноваційний процес більш ризикований і
непередбачений, особливо це проявляється в [175]: наявності більшої етапності
реалізації інноваційного проекту в порівнянні з аналогічним процесом у
традиційному виробництві, який не вимагає потреби глибокого дослідження вже
наявних нововведень на ринку, залучення людського ресурсу зі специфічними
знаннями та вміннями; високому ступені невизначеності інституційної матриці
в частині формування інноваційних елементів інфраструктури, а також
специфіки підтримки ними інноваційних проектів, які реалізує інноваційне
підприємство; гострому дефіциті інноваційних ресурсів, які більш складніше
залучити до інноваційного процесу ніж у традиційному, що вимагає додаткових
витрат управлінців на його пошук. Крім того, навіть за умови залучення
інвестиційного капіталу, менеджери інноваційних підприємств ризикують його
недоотримати на певному етапі впровадження інноваційної ідеї. У вітчизняній і
зарубіжній науках прийнято виділяти систему моделей інноваційного процесу,
які характеризуються поколіннями здійснення підприємницької діяльності за
різних зовнішніх умов. Кожна з моделей змінювалася відповідно існуючих
тенденцій

в

інституційній

матриці:

промислового

розвитку;

науково-

технологічного прогресу; конкурентних умов; інфляції; зайнятості або
безробіття; наявності венчурних підприємств або інноваційного потенціалу. Під
впливом інституціональних змін суб'єкти підприємницької діяльності змінювали
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вектор здійснення інноваційного процесу за рахунок перегляду технологій
управління і стратегій прийняття управлінських рішень [255]. Початкове
розуміння

інноваційного

процесу

в

підприємництві

характеризувалося

домінуванням покоління «технологічного ривку», який відбувався на початку
50- х рр. 20 ст. Детальний опис зазначеного покоління інноваційного процесу
можна побачити в роботах таких вчених, як Л. Водачек, А. Водачкова,
В. Гончаровa, В. Гриньова, В. Кардаш, С. Ільєнкова тощо. Покоління
технологічного ривку характеризувалося здійсненням інноваційного процесу як
логістично впорядкованого ланцюжку, який починався з фундаментальних
досліджень і закінчувався комерціалізації нововведень на ринку. Як зазначалося
в роботі [255] домінування позначеної моделі характеризувалося певним
дефіцитом на нововведень, які в ті часи особливо спостерігалися в медицині,
промисловості та інших секторах економіки.
У такому контексті навіть найменш ресурсовитратні інноваційні проекти,
які не мали б шансів для своєї комерціалізації в сучасній конкурентній економіці,
реалізовувалися більш активно і практично не стикалися з конкуренцією як
усередині держави, так і на зарубіжних ринках. У той же час перша модель
характеризувалася більшою увагою менеджерів саме на етапах розробки
нововведень, в той час як процесам їх реалізації на ринках споживачів надавалася
менша увага. Таке розуміння ґрунтувалося на слабкому інноваційному ринку,
який був присутній в 50-х рр. минулого століття. Друга модель, яка
характеризувала інноваційний процес, реалізовувалася у період 1970-рр.
минулого століття. У цьому поколінні домінував механізм ринкового
сегментування і балансування, що особливо загострило конкуренцію між
інноваційними

підприємствами

та

змусило

їх переглянути

логістичні,

маркетингові, кадрові та фінансові стратегії ведення інноваційного процесу. Цей
тип моделі детально розглянули Дж. Бредборі, Г. Гольштейн, П. Дойль,
Д. Маргус. Н. Маматова і А. Маматов. Як приклад, Н. Маматова і А. Маматов
справедливо визначили характерні ознаки даного покоління інноваційного
процесу, де «маркетинг-мікс» зумовлював результат новаторської діяльності
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підприємця [175]. Глибокі маркетингові дослідження ринку споживачів,
конкурентів і постачальників стали концептуально-обов'язковим етапом, що
дозволило забезпечити конкуренцію інноваційним підприємствам. Суб'єктами
підприємницької діяльності робився акцент на мінімізацію трансакційних
витрат, при активному впровадженні маркетингового управління з метою
розробки стратегічних карт комерціалізації інноваційних товарів і послуги.
Підприємці в цей період зазнали гостру нестачу управлінсько-інноваційних
кадрів, здатних виробляти інновації у всіх секторах економіки [226; 255; 231]. Як
ми бачимо охарактеризовані нами покоління інноваційного процесу досить
примітивні, зрозумілі та зручні для їх використання підприємцями. Однак дані
покоління мають суттєві проблеми: інноваційний процес в них відбувався в
слабкому інституціональному середовищі, характеризувався примітивними
методами управління, відрізнявся істотними розривами між етапами реалізації
інноваційного проекту. Присутність перелічених проблем є важливим недоліком
для інноваційноорієнтованої ринкової економіки. В зазначених поколіннях не
відображена

вся

глибина

комунікацій

стейкхолдерів

інноваційного

підприємництва, що є важливою рисою реалізації даного процесу і підкреслює
його багатосубьектність. Перелічені моделі демонструють статичність і
незмінність інноваційного процесу, тоді як ринкова економіка нестатична,
характеризується наявністю горизонтальних або вертикальних комунікаційних
каналів. Тобто дані моделі абсолютно не прийнятні в умовах сучасної
трансформації національної економіки України.
Частково зазначені проблеми були виправлені у третьому поколінні
здійснення інноваційного процесу. Відомі стратегії, які домінували у 70-80 рр.
минулого століття є: ланцюгові процеси Клайна-Розенберга та модель ринкової
синергії [255]. Вже саме розуміння даних моделей показує їх адаптивність у
третьому

поколінні.

Моделі

третього

покоління

характеризуються

як

горизонтальними так і вертикальними зв’язками стейкхолдерів ринку, проте все
ще проявляли ознаки лінійності. Окрім того джерелом ідей, у цих моделях, були
переважно орієнтири на потреби глобального інноваційного ринку та більш
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розгалужені етапи реалізації інноваційного проекту. Що доводить можливість
існування більше ніж одного векторального напрямку від дослідження до
комерціалізації інновацій. Реалізація нововведень розглядалася як лінійний, але
не обов'язково безперервний процес. В процесі підприємницької діяльності
можуть виникнути трансформаційні вектори оберненого зв'язку, які вимагають
від менеджерів інноваційного підприємництва повернутися до попереднього
життєвого циклу інноваційного проекту, проводити більш ґрунтовніші
експериментальні дослідження. Взаємопов’язаний тип моделі сегментації
кон’юнктури ринку забезпечив появу додаткових комунікаційних джерел між
державою, наукою і підприємцями, що дозволило скоротити витрати
стейкхолдерів ринку [255]. Принципово новими рисами володіло четверте
покоління реалізації інноваційного процесу, яке отримало назву моделі
«поєднання». Зазначена модель, функціонувала у 1980-2010-их рр. та, на відміну
від попередніх, характеризувалася високо розвинутими комунікаційними
каналами інноваційного підприємства з зовнішнім середовищем (усіма
стейкхолдерами ринку) синхронним способом планування робіт, використання
експериментальних майданчиків. Така реалізація інноваційного процесу
активізувала процеси кластеризації в національній економіці особливо у
стратегічно важливих секторах промисловості. Прикладом зазначеного типу
моделі є процес розроблення інноваційного продукту японськими та
американськими підприємствами [175]. Необхідність швидкого виходу ноу-хау
на вітчизняний та зарубіжний ринок в умовах обмежених ресурсів або
потенціалу, підвищеної світової конкуренції, сприяло появі в 1990-х рр. моделі
п’ятого покоління «мережевого стратегування», яка дозволяла суб’єктам
підприємницької діяльності, що мали обмежені компенсаторні здібності
створювати нововведення шляхом проведення експериментів з використанням
штучного інтелекту, хеджування ризиків, поява яких запустила активний процес
діджиталізації. Концептуальною ознакою п'ятої моделі реалізації інноваційних
процесів є наявні глибокі комунікаційні зв'язки об’єктів інституціональної
матриці та основних стейкхолдерів інноваційного процесу. Такі моделі

65

характеризувалися

цілепокладанням,

децентралізацією,

діджіталізацією,

ефективними системами взаємодій з контрагентами в напрямку створення
закритого циклу виробництва. П'яте покоління за своєю суттю було поколінням
заощадження

інноваційного

потенціалу

підприємств

та

екологізації

виробництва. У той же час, саме при домінування зазначеної моделі були
виявлені інформаційні розриви, що вимагали особливих зусиль менеджерів по
формуванню інформаційної безпеки підприємств. Домінування п'ятої моделі
показало необхідність створення закритого циклу виробництва в промисловості
і пошуку таких сегментів збуту, які б повністю задовольнили маркетингову
політику інноваційного підприємства Тому кілька вчених, ще виділяють шосту
модель організації інноваційного процесу, що пов'язана зі стратегією адаптації
інноваційних процесів до інституціональної матриці, яка довела свою
результативність на прикладі роботи Nokia, IBM и Procter & Gamble [175; 255].
Отже, можемо констатувати, що на цей час моделі інноваційного процесу в
умовах

трансформаційної

економіки

продовжують

розвиватися

та

еволюціонувати, у бік більш складного, нелінійного та багатофакторного
усвідомлення явища інноваційного підприємництва. Запорукою ефективного
розвитку будь-якої моделі є взаємовигідна співпраця приватного бізнесу з
наукою, державними інститутами, і безперервного розвитку державного
інструментарію, що сприяє такому співробітництву. На часі існує потреба
розробки власної моделі інноваційного процесу для вітчизняних суб’єктів
інноваційного підприємництва, що стане метою наших наступних наукових
досліджень. Таким чином, інноваційний процес в умовах трансформації
економіки представляє собою поетапну реалізацію інноваційної ідеї, починаючі
від її створення, розповсюдження та використання суб’єктами ринку. Даний
процес

може

включати

фундаментальних

низку

взаємопов’язаних

науково-прикладних

досліджень,

етапів:

проведення

здійснення

НДДКР,

виготовлення прототипу, виробництва, дифузії інновацій. Кожен з зазначених
етапів вміщує в себе низку робіт, які здійснюють інноваційні підприємства, з
метою досягнення конкретного результату. Еволюція існуючих моделей
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інноваційного процесу вказала на наявність моделей як з послідовним лінійним
процесом так оберненим вектором. Зазначене можна прослідкувати на відомих
моделях: технологічного ривку, моделі ринкового сегментування, інтегрованій
моделі, моделі відкритих інновацій. Ресурсне (людське, фінансове, технічне
тощо) забезпечення будь якої моделі може здійснюватися як за рахунок власних
джерел так і з залученням сторонніх партнерів, які працюють на підприємствах,
установах та організація різних форм власності. Необхідною умовою реалізації
будь-якої моделі є підтримка держави та розробка стратегій щодо регулювання
інноваційними процесами. Ефективна реалізація інноваційного процесу у
підприємництві гарантується вдало обраним державою інструментарієм з його
підтримки – сукупністю адміністративних важелів, які призведуть до наукових
та організаційних змін розвитку національної системи підприємництва.

1.3.

Детермінанти

державного

регулювання

інноваційним

підприємництвом в умовах трансформації національної економіки

Формування державної інноваційної політики є ключовою рушійною силою
економічного зросту та підвищення добробуту населення. Нововведення,
винаходи, ноу-хау все більше визначають макроекономічні показники держави,
забезпечують нові можливості диверсифікації виробництва та підвищують
конкурентоспроможність промисловості. Інноваційна економіка є основним
джерелом або ключем формування конкурентних переваг нації, особливо в
умовах несприятливого зовнішнього середовища, де технологічні прориви та
лібералізація торгівлі повинні знаходитися під пильною увагою державних
інституцій. Особливо важливим питанням сучасності в процесі державотворення
є визначення детермінантів державного регулювання в період загострення
політичних протирічь, пандемії COVID-19 та порушенні рівноваги соціальноекономічної системі, які ще більше обумовлюють прояви кризових явищ в
національній економіці.
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Проведення АТО сході України, експансія Російською Федерацією окремих
східних та південних регіонів, неефективна державна регуляторна політика у
сфері інноваційної діяльності призвели до скорочення умов екстенсивного
економічного зростання, що терміново вимагає формування державної стратегії
засобами

повного

оновлення

та

перезавантаження

державної

системи

управління. Причому таке оновлення повинно ґрунтуватися з урахуванням того,
що

перспективний

сталий

економічний

розвиток

держави

буде

прямопропорційно залежати від наявного інноваційного потенціалу та
оптимізації фінансової системи, а не від донорської фінансової підтримки.
Детермінанти державного регулювання інноваційним підприємництвом в
умовах трансформації національної економіки особливо під час криз
національної системи досліджували закордонні та вітчизняні вчені: П. Друкер,
М. Крупка, М. Кондратьєва, А. Кляйнкнехта, О. Лапко, Д. Львов, П. Майєрс,
X. Менш, К. Оппенлендер, О. Пригожин, П. Ромер, Б. Санто, В. Семиноженко,
М. Скиба, Р. Солоу, Б. Твісс, М. Хаммер, П. Хоувітт, К. Фрімен, Й. Шумпетер,
Юхновський, А. Яковлєв та інші. Ми маємо значну дослідну теоретичну базу для
формування детермінантів державної підтримки інноваційної діяльності та
підвищення потенціалу підприємництва в період криз. Одночасно із зазначеним
багато

аспектів

переусвідомлення

цієї
та

проблематики

удосконалення

з

потребують
урахуванням

систематичного
сьогодення.

Слід

враховувати, що кризи в трансформаційній економіці України можна обернути,
як основу майбутнього зростання та ключову можливість прогресивного
розвитку вітчизняної промисловості, заснованої на інноваційних знаннях.
Зазначене можливо досягти при вірно обраних детермінантах державного
регулювання інноваційним підприємництвом. Таким чином, нова державна
посткризова парадигма розвитку інноваційного підприємництва повинна
формуватися з урахуванням інноваційних стимулів, компенсаторних стратегій
особливо в часи хаотизації та реформування старих неефективних інститутів в
національній економіці. Впровадження компенсаторних стратегій державою
досить часто призводить до гістерезису та незадоволень суспільства від
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непопулярних адміністративних дій. Досвід формування еволюційної парадигми
інноваційного підприємництва доводить, що розвиток інноваційних зрушень за
різних типів економічних систем держав відбувається нерівномірними циклами
або спіралями розвитку. На вихідних спіралях спостерігається формування
нових підприємств, які комунікують та конкурують між собою. Деформації
інституціонального середовища збуджують зовнішнє оточення підприємництва
та сприяють наближенню підприємства до точки біфуркації, що підвищує
турбулентність і організаційну дезорганізованість внутрішньої системи,
призводить до накопичення імпліцитних проблем або протиріч, флуктуація яких
наближує стейкхолдерів до системної кризи через низьку компенсаторіку
супротиву [230]. У такому контексті, інноваційну діяльність підприємництва
слід

розглядати

трансформаційної

під

кутом

економіки,

просторових
а

циклів

планування

такої

еволюційної

системи

діяльності

повинне

здійснюватися відповідно фазової моделі саморозвитку економіки, що
трансформується (рис. 1.4).
Відповідно рис. 1.4 еволюція трансформаційної економіки відбувається в
часовому асинхронному циклічному режимі. По осі абсцису зображена часова
асинхронність трансформаційної економіки, що визначається ресурсним
потенціалом та інституціональним середовищем. По осіб ординат – відповідно
ресурсний потенціал та інституціональне середовище національної економіки.
А1 ... А4 – траєкторія зросту параметричної системи, що трансформує економіку
та переводить її на новий стан розвитку.
При цьому β1 … β7 – точки біфуркації, які обумовлюють трансформацію та
визначають найоптимальніший період державного впливу на інноваційне
підприємництво. Цикл І1 ... І7 вказує на оберненість системи економіки та
перехід її на новий стан розвитку. Розглянемо один з циклів системи
трансформації національної економіки, з метою визначення найоптимальнішого
часу впровадження державних заходів на інноваційне підприємництво. Так
перехід системи у точки біфуркації β1… β7 актуалізують необхідність
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якнайшвидшого активного державного впливу та регулювання інноваційного
підприємництва.

Часова шкала трансформації національної економіки

Біфуркації системи

Ресурсний потенціал та інституціональне середовище

Рис. 1.4. Еволюційні цикли системи трансформації національної економіки
Джерело: розроблено автором

Точки біфуркації – це «революційні етапи», коли під час хаотичної або
недосконалої національної системи підприємництва на руїнах неефективних
інституцій

постає

потреба

оновлення

державної

політики

відповідно

кон’юнктурних змін. Компенсаторними інструментами державного впливу на
інноваційну діяльність є відокремлення в інституціональному середовищі
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окремих тенденцій: негентропії та ентропії; креативності та акцепторності;
узгодженості та розбалансованості; випадковості та синхронності тощо. Вірне
визначення зазначених тенденцій та оцінювання їх результатів в процесі
державного регулювання потребує урахування наявних внутрішніх ресурсів і
резервів перетворення державної політики для досягнення ефективного
результату інноваційної діяльності у проміжку І1.
При трансформації національної економіки та її наближення до точок
біфуркації активно збільшується ентропія системи, що призводить до її
хаотичності або наближення до неврівноваженого стану, саме цей період є
найбільш

сприятливим

для

флуктацій,

тобто

управлінських

рішень

зорієнтованих на кардинальне перетворення державної політики. Причому
найліпший термін для реалізації державної політики є відрізок часу – І1 , в якому
знаходиться система. Чим більш наближена система до точки біфуркації тим
ризиковані державні заходи впливу на підприємницьке середовище за рахунок
мінімізації часу на їх реалізацію, що може при низькій швидкості їх
впровадження

призвести до повної деградації та

руйнації системи

підприємництва. Тобто оновлення системи підприємництва і перехід останньої
до нового циклу розвитку або самооновлення вимагає часу та швидкості реакції
на експліцитні та імпліцитні проблеми розвитку інноваційної діяльності.
Складність державного регулювання і відповідно визначення його
детермінантів, з огляду еволюційних циклів системи трансформації національної
економіки позначається тим, що незадовільний результат від впровадження
державних заходів при наближенні до точки біфуркації особливо підвищується,
бо ентропія системи викликає ще більший супротив та опортуністичну поведінку
стейкхолдерів підприємництва, внаслідок недостатності часу реагування на таку
поведінку може призвести до низької ефективності державних регуляцій.
Вчасний

державний

вплив

у

період

І1,

дозволяє

адаптуватися

інституціональному середовищу до впроваджених державних заходів. Лише
окремі більш адаптовані підприємства виживають та, відповідно, допомагають
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стейкхолдерам пристосоватися до впроваджувальних змін, що мінімізує
гістерезис.
Планомірне та виважене впровадження державних заходів починає
реалізовуватися, ще до настання біфуркацій, а їх синергетична взаємодія
дозволяє

отримати

проміжні

результати,

що

задовільнять

суб’єктів

підприємництва. Саме вчасність, оптимальність та виваженість у державному
регулюванні призводить до оновлення та подальшого саморозвитку ефективної
системи у періоди трансформаційних зрушень [308; 319; 339; 364; 366; 370].
Унікальність державного впливу з наближенням до точок біфуркації постає
у тому, що реакція підприємців на такий вплив, може призвести до акумуляції
внутрішніх ресурсів підприємства за рахунок оновлення інституціонального
середовища, що сприяє реалізації найбільш потрібних для ринку, а подекуди
несподіваних ідей, які зважаючи на кризу та поетапну підтримку підприємців
державою можуть призвести до потужного інноваційного вибуху, економічного
«дива» та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку національної
економіки. Тобто у період криз за умов вчасного регулювання інноваційної
діяльності можуть відкритися неосяжні джерела реалізації інноваційних ідеї, а
для національної економіки забезпечити ефективну трансформацію траєкторії
розвитку на оптимальну та ефективну.
Таким чином, вважаємо, що кризові явища в умовах трансформації
економіки

потребують

вчасного

реагування

держави

на

проблеми

підприємництва з метою забезпечення подальшого ефективного еволюційного
розвитку. Виважений вплив держави на інституціональне середовище системи
засобами прямого та опосередкованого регулювання, спроможні призвести до
виникнення нових інфраструктурних елементів, що знижують флуктуацію та
поліпшують умови розвитку підприємництва. В періоди трансформації
національної економіки найбільш вірогідніші інноваційні прориви.
У цьому контексті доречною є думка Й. Шумпетера, який у дослідженні
«Capitalism, Socialism and Democracy» запропонував поняття «креативного
руйнування», розуміючи під ним «...фундаментальний імпульс, який підтримує
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двигун капіталізму в русі, виходить з нових потреб, нових товарів, нових методів
виробництва та транспортування, від нових ринків, нових форм індустріальних
організацій. Процес креативного руйнування є ключовим для капіталізму...»
[424].
Й. Шумпетер зобразив «креативне руйнування» саме при наявності
трансформацій

економіки,

які

доцільно

супроводжувати

активною

регуляторною політикою стимулювання радикальних інновацій [425].
Іншим прикладом реалізації інноваційних проривів в умовах трансформації
економіки є відображеня у праці «The innovator's dilemma» - дослідника
Гарвардської школи бізнесу К. Крістенсена, котрий започаткував теорію
існування «підривних інновацій» в економіці, що змінюється [384]. Згідно
авторської теорії у період трансформацій спостерігається явище, коли великі
ефективно працюючи світові компанії знижували свої лідируючи позиції та
першість, в умовах підвищеної конкуренції або появи на ринку підривних
інновацій, які комерціалізовані іншими підприємствами. За такого процесу
відбуваються зміни за рахунок виходу на ринок принципово нових інновацій, які
знаходять на цільовому ринку свого споживача.
Комерціалізований на ринку продукт починає освоюватися споживачами, в
процесі чого відбувається насичення ринку даним видом товару через
збільшення обсягів їх продажу. Таким чином «підривна інновація» потребує
удосконалення своїх характеристик, що вимагає перегляду процесу виробництва
та оновлення споживацьких характеристик. До «підривних інновацій», які
змінили позиціонування великих підприємств слід віднести: сотові телефони
(замінили

стаціонарні

засоби

зв'язку);

пароплави

(парусні

судна);

напівпровідники (електровакуумні прилади); цифрові фотоапарати (плівкові
фотоапарати); електронні месенджери («підірвали» традиційну пошту) тощо.
Трансформація економіки надає нові можливості для підприємництва.
Виникнення кризи та бажання держави її подолати може стати потужнім стартом
руйнування старої неефективної системи та повного переформатування
підприємницького середовища [217; 226; 230].
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Імпульси у період трансформацій, які свідчать про еволюційні зміни
системи (дисбаланс попиту та пропозиції, зміна кон’юнктури ринку, слабкість
державних інституцій) вимагають вчасного реагування держави на подолання
негараздів, а підприємців змушують шукати нових споживачів та ринки збуту за
рахунок

реалізації

нових

інноваційних

ідей.

Прикладами

інноваційно

прогресивних країн світу доведено, що в періоди трансформації економіки
«підривні інновації», навіть на перший погляд неперспективні, здатні
започаткувати новий вектор розвитку країни за рахунок отримання позитивних
синергій від їх комерціалізації.
Таким чином, трансформація національної економіки та інноваційний
розвиток підприємництва є взаємопов’язаними і необхідними. Кризові явища у
такій економіці є неминучим, закономірним етапом еволюції країни, проте
вчасне державне реагування виводить економіку із стану розбалансованості тим
самим забезпечуючи інноваційний шляхи розвитку.
Вірно обрані пріоритети державного регулювання у період трансформації
економіки повинні сприяти реструктуризації виробництва, виводячи на перший
план стратегічно важливі для держави галузі та відсіюючи інститути із слабким
потенціалом тим самим стимулюючи розвиток підприємництва. Саме тому в
макроекономіці кризи під час трансформації економіки розглядаються не лише з
позицій негативізму, а визначаються як каталізатори руйнування неефективних
елементів ринкової економіки, розчищаючи простір для побудови принципово
нового типу економічної системи заснованої на знаннях [391; 394].
Усвідомлюючи парадигмальні зміни сучасної науки у поєднанні з
сучасними

експліцитними

та

імпліцитними

проблемами

інноваційного

підприємництва у мовах трансформації економіки, слід усвідомити, що Україна,
як еволюціонуюча система, вже наблизилася до своєї точки біфуркації.
Систематично виникаючи кризові явища поруч з локдауном внаслідок
розповсюдження

коронавірусної

хвороби

збільшують

нестабільність

підприємництва, що потребує визначення детермінантів державної політики, які
здатні вивести економіку на новий етап її розвитку.
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Зазвичай наближення національної економіки до точки біфуркації, у
періоди найбільшої турбулентності, за виваженої державної політики затне
стимулювати систему до ефективного розвитку. Активізація коеволюції
розвитку підприємництва, нелінійного синтезу в поєднані синергетичного
ефекту від державних заходів є основою інноваційного розвитку економіки.
Обрання детермінантів державного регулювання потребує вираховування
чинників, які перешкоджають розвитку інноваційної діяльності в Україні, а саме:
фрагментарність і неузгодженість державних стратегій та політики у сфері
підприємництва;
слабка інвестиційна підтримка важливих державних програм щодо
інноваційної та підприємницької діяльності;
недосконала система організаційної та інфраструктурної підтримки
розвитку інноваційних підприємств;
неналежний рівень оцінювання

результатів інноваційної діяльності та

контролю за діяльністю у сфері патентування та ліцензування;
відсутність чіткого визначення необхідних сегментів інституціонального
середовища, які потрібно віднести до групи об’єктів підтримки інноваційного
підприємництва.
Вважаємо,
впроваджувати

що
на

підтримку
всіх

рівнях,

інноваційного
що

підприємництва

забезпечить

комплексність

слід
та

взаємоузодженість в процесі контролю та виконання регуляторних заходів.
Активне державне регулювання інноваційного підприємництва є ефективним
заходом для виведення економічної системи із кризи та забезпечення її сталого
розвитку. Тому існує потреба у плануванні впровадження чинників підтримки
інноваційного підприємництва України в умовах трансформації національної
економіки на мікро-, мезо- та макрорівнях (додаток Б).
Відмітимо, що чинники, які зображені у додатку Б при комплексному та
системному їх виконанні підсилюють результативність концепції розвитку
інноваційного підприємництва в державі. Не урахування будь якого чиннику, в
процесі реалізації державного регулювання зумовить неефективність державної
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політики або призведе до невиправдних ресурсних витрат в системі державного
управління.
Значущим чинником реалізації державних ініціатив є забезпечення
інвестиційної політики з метою прискорення реалізації запропонованих
стратегій на рівні підприємств. Існує потреба розробки прогресивної моделі
інноваційного розвитку держави орієнтованої на структурну перебудову
економіки шляхом впровадження ефективного світового досвіду [195; 261; 298].
Формування такої моделі повинне відбуватися при тісній взаємодії уряду,
бізнесу, громадськості та залучення європейських партнерів. Активізація такого
партнерства здатна забезпечити позитивну синергію в системі інноваційного
підприємництва.
Визначення

детермінант

державного

регулювання

інноваційного

підприємництва ґрунтується не тільки на переформуванні чинників виробництва
і обсягу залучених фінансових ресурсів, а ще й здатністю держави вчасно
залучати у систему національної економіки ефективні заходи інноваційної
політики країн Європи. Зазначені дії дають у своєму синергетичному поєднанні
позитивний результат [304; 309; 342; 343].
Лідируючі позиції у інноваційному розвитку підприємництва посідають ті
країни, державна політика яких заснована на комплексному використанні
інноваційних знань та прогресивних технологій. За таких умов інноваційний тип
розвитку для таких країн є не лише шляхом вирішення внутрішніх проблем та
протирічь, а й джерелом забезпечення конкурентоспроможності власного
виробництва на світовій арені. В системі національної економіки формування
конкурентних переваг повинне забезпечуватися стимулювання інновацій в усіх
галузях промисловості. Ефективне та систематичне управління інноваційним
підприємництвом повинне гуртуватися на перетворення усієї інституціональної
системи відповідно стандартів ЄС.
Дослідження, проведені Ж. Анрі, Ч. Бернардом, Б. Голденом, В. Вербою,
Л. Гохбергом, Є. Івановою, Г. Іцковіцем, І. Куксою, Н. Краснокутською, А. Пігу,
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В. Черняком, О. Янковською свідчать, що оптимальне державне регулювання
інноваційним підприємством забезпечує переваги для національної економіки:
підвищення економічних гарантій для населення;
зменшення тривалості життєвого циклу реалізації інноваційних проектів;
досягнення балансу попиту та пропозиції на ринку інновацій;
стрімкого розвитку стратегічно необхідних галузей промисловості тощо.
Поєднання зазначених досягнень забезпечує науково-технічний розвиток
країни та гарантує економічну стабільність національної системи, а також
формує каркас і передумови для наступних ринкових перетворень. Як нами
зазначалося, державний розвиток не є статичним, він постійно оновлюється,
трансформується

піддаючись впливу

світових та

внутрішньодержавних

тенденцій. Саме тому інструментарій у напряму управління інноваційним
підприємництвом повинен постійно переглядатися та адаптуватися до умов
сьогодення та стратегічних пріоритетів держави [344: 346; 365].
Реалізація державного регулювання інноваційним підприємництвом в
межах трансформаційної економіки ґрунтується на функції цілепокладання, яка
передбачає формування мети та комплексу задач спрямованих на оновлення
інституціонального середовища сприятливого для розвитку та реалізації
інноваційних заходів [8; 10; 23; 41; 60; 64; 76; 81; 91; 99; 100; 121; 129].
Функція цілепокладання в процесі

реалізації державного регулювання

інноваційного підприємництва вміщує наступні блоки.
Перший блок передбачає розробку та формування необхідних законодавчих
документів, а також перегляд існуючих які регулюють:
партнерські відносини між провідними стейкхолдерами на ринку інновацій;
діяльність

організацій,

підприємств

та

інноваційних

елементів

інфраструктури наявних в національній економіці, що забезпечують підтримку
інноваційного підприємництва;
справедливу конкуренцію між усіма учасниками інноваційного процесу;
захист інтелектуальної власності, ліцензійної та патентної діяльності
створеної в результаті комерціалізації інновацій тощо.
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У першому блоці також важливим є формування організаційних умов з:
розробки та реалізації стратегій, механізмів, інноваційних програм; забезпечення
кадрової підтримки, а саме: підготовки, перенавчання та підвищення кваліфікації
персоналу, які реалізують інноваційну політику; оновлення інформаційної бази
та забезпечення діджиталізації ринку інновацій; стимулювання розповсюдження
інноваційних товарів та послуг на світові ринки; державному захисту на
світовому рівні пріоритетів промислових підприємств, що виробляють
інноваційну продукцію. Ключовим учасником, що забезпечує реалізацію
державного регулювання розвитком інноваційним підприємництвом слід
вважати державу. Саме вона постає активним регулятором інноваційного
підприємництва. Допоміжними учасниками можуть бути венчурні компанії,
лізингові підприємства, бізнес-ангели, рекрутингові агенції з підбору персоналу.
Держава має усі важелі впливу на інноваційне підприємництво та
інституціональне оточення, вона постає, як об’єкт з комплексом владних
повноважень у сфері гарантування реалізації державної політики. Завдяки
державному впливу можливо здійснювати політику у напрямку гарантування
попиту на вітчизняні нововведення (особливо у бюджетоутворюючих галузях
промисловості).
З використанням виконавчої, судової та законодавчої гілок влади держава
може здійснювати нормативно-правове упорядкування інноваційної політики,
судовий захист підприємців та реалізовувати інноваційну політику на усіх рівнях
економіки.

Створення

інноваційних

інфраструктурних

елементів

та

удосконалення інституціонального середовища інноваційного підприємництва є
невід’ємними напрямками такої політики.
Другий блок передбачає обов’язкове оновлення та підтримку вже діючих
елементів інфраструктури (технопарків, венчурних компаній, бізнес-ангелів,
рекрутингових агенцій, інвестиційних установ) необхідних для стимулювання
інноваційної діяльності. Концептуальним завданням держави за нашим
баченням для забезпечення дієвості інноваційної політики є створення
розгалуженої мережі венчурних фондів, які є інвестиційними агентами в
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інноваційному підприємництві. Залучаючи власні фінансові ресурси

в

інноваційні проекти вони постають як головні провідники дифузії інновацій.
До інвестиційного стимулювання інноваційного підприємництва слід
віднести: утворення безподаткових зон для учасників інноваційного процесу;
забезпечення пільгового режиму для експорту інноваційної продукції для
підприємців, які здійснюють розповсюдження інноваційної продукції за межі
України; стимулювання заходів з оновлення техніко-технологічної бази та
лізингу окремих засобів виробництва; розповсюдження зовнішньоекономічних
зв’язків між країнами та зарубіжними підприємствами, що працюють в
інноваційній сфері; направлення цільових прямих державних інвестицій для
підтримки інноваційних програм та заходів, які мають стратегічно важливу роль
для країни, але не є привабливими лише для приватних інвесторів або окремих
груп державних посадовців; створення сприятливого інвестиційного клімату для
залучення іноземних фінансових ресурсів; надання субвенцій, пільгових
кредитів, гарантій повернення коштів вітчизняним та зарубіжним інвесторам, які
владують кошти в інноваційне підприємництво; стимулювання попиту та
пропозиції на інноваційні продукти тощо.
Перелічені заходи, які необхідно реалізовувати державі в процесі
державотворення, не є вичерпними. Такі заходи повинні оновлюватися,
корегуватися, переглядатися, змінюватися, розширюватися та залежати від
поточного економічного та політичного курсу країни.
Останній блок також включає необхідність фінансового стимулювання
привабливих секторів національної економіки. Ураховуючи поточні соціальноекономічні, стратегічні та політичні напрямки розвитку сучасної України, а
також кон’юнктурні зміни привабливі сфери можуть бути такими: оборонна
сфера, аерокосмічна промисловість, фармацевтика та медицина, агросектор.
Орієнтуючись на досвід підтримки інноваційного підприємництва за
країнами світу доцільно зобразити наступну декомпозицію процесу державного
регулювання розвитком інноваційного підприємництва (рис. 1.5).
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Рис. 1.5. Декомпозиція процесу державного регулювання розвитком
інноваційного підприємництва
Джерело: розроблено автором

Зарубіжний досвід визначення детермінантів державного регулювання
інноваційним підприємництвом в умовах трансформації національної економіки
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дозволяє нам запропонувати напрямки, які слід адаптувати в умовах вітчизняної
економіки. Превентивне значення має поліпшення нормативно-правової базі, яка
буде сприяти перетворенням інституціонального середовища, підтримувати
справедливу конкуренцію та забезпечувати злагоджену роботу законодавчої,
виконавчої, судової гілок влади. Ключовою детермінантною при законодавчому
упорядкуванні діяльності інноваційних підприємств буде внесення змін до
Податкового кодексу України в частині норми щодо створення вільних від
податків зон, в яких будуть функціонувати інноваційні підприємства, організації
які здійснюють науково-дослідні роботи.
На цей час в законодавстві України жодним чином не врегульована
діяльність кластерів, отже існує нагальна потреба у формуванні нормативноправових положень, що визначали б специфіку організацій інноваційних
кластерів, форм залучення до них стейкхолдерів ринку, стимулювання
справедливої конкуренції в його межах. Існує потреба в ідентифікації основних
учасників, які будуть визначати детермінанти державного регулювання
інноваційним

підприємництвом

в

умовах

трансформації

національної

економіки.
Важливим

заходом

державного

регулювання

інноваційного

підприємництва є забезпечення кластеризації економіки, через

створення

центрів розвитку кластерних ініціатив, які будуть осередками організації
інноваційного процесу на усіх державних рівнях. Такі центри повинні бути
адміністраторами створення, регулювання та організації роботи кластерів, які
націлених на зміцнення конкурентоспроможності територій та дифузію
інновацій [22; 36; 56; 93; 94; 124; 168; 187; 200; 248; 285; 300; 310].
Мета кластеризації повинна досягатися шляхом упорядкування взаємодії
стейкхолдерів кластеру, які географічно наближені одне до одного, забезпечені
доступом до інноваційного потенціалу, що буде гарантувати їм мінімальні
трансакційні та трансформаційні витрати. Отже,
державного

регулювання

інноваційним

визначення детермінантів

підприємництвом

в

умовах

трансформації національної економіки передбачає ключову роль держави у
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такому процесі. Держава повинна стимулювати розвиток інноваційної діяльності
у стратегічно важливих для національної економіки секторах промисловості,
через підтримку інноваційних проекті у оборонній, медичній, аграрній,
фармацевтичній сферах. У таких сферах існує необхідність розвитку галузевих
інноваційних

кластерів

в

межах

окремих

територій,

активізації

інфраструктурного забезпечення та пошуку інвестицій для стимулювання
сітьових організацій. Для організаційної підтримки галузевих інноваційних
кластері

існує

державними

необхідність

та

розподілу

місцевими

органами

функціональних обов’язків
влади

в

частині

між

законодавчого

упорядкування, контролю, інвестиційного забезпечення роботи кластеру.

Висновки до розділу 1

За результатами розгляду теоретичних основ державного регулювання
розвитком інноваційного підприємництва відображено еволюційні процеси
формування тезаурусу інноваційного підприємництва у науковому світі,
конкретизовано передумови державного регулювання інноваційного процесу в
підприємництві, визначено детермінанти державного регулювання інноваційним
підприємництвом в умовах трансформації національної економіки. Основні
завдання, які вирішені в першому розділі роботи, полягають у наступному:
1. Встановлено, що у категоріальному змісті інноваційна діяльність
суб'єктів підприємництва досліджувалася як комплексна компонента з
взаємозалежними,

подекуди

взаємодоповнюючими,

дефініціями,

які

відрізнялися неоднозначністю і суперечностями у їх трактуванні. У сучасній
вітчизняній і зарубіжній науковій літературі серед провідних теоретиків і
практиків не існує єдиної визнаної системи понять у цьому секторі наукових
знань. Відзначено, що турбулентність зовнішнього оточення сучасного
підприємництва,
інституціональному

кризові

явища,

середовищі,

несистемність

зростання

та

суперництва,

біфуркації

в

глобалізаційні

тенденції та міграція трудових ресурсів вимагають постійного перегляду і
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переосмислення підходів до вирішення питань подальшого ефективного
розвитку інноваційного підприємництва. Зазначені проблеми можливо вирішити
лише після опрацювання значного кола наукової бази, а також систематизування
та конкретизації тих джерел, що започаткували феномен зародження
досліджуваного об’єкту, а також визначення його фундаментальних понять, які
утворюють вхідну категоріальну базу явища, що потребує аналізу.
2. Запропоновано визначення інноваційного підприємництва. З позицій
макроекономічного рівня пропонується розуміти інноваційне підприємництво як
постійно еволюціонуючу, об'єктивістську економічну, соціально-орієнтовану
надкласову категорію, що утворює основу тезаурусу вітчизняної теорії
інновацій, обумовлює якісне перетворення засобів виробництва держави або
нації, трансформацію виробничих відносин за рахунок освоєння перспективних
надбань

техніки,

науки,

технології,

призводить

до

підвищення

макроекономічних показників, забезпечення економічної, продовольчої та
соціальної

безпеки,

змінює

подальший

еволюційний

тренд

розвитку

національної інноваційної системи. Інноваційне підприємництво на мікрорівні
пропонується

розуміти

як

новаторську,

ризиковану,

креативну,

важкопрогнозовану та нетрадиційну модель діяльності суб’єкта підприємництва,
яка реалізується за рахунок випуску специфічних новітніх на ринку товарів,
послуг (або з оновленими характеристиками), а їх комерціалізація хоча і є
ризикованою, проте за рахунок захоплення певного сегменту споживачів
дозволяє отримати підприємцю надприбуток, а споживачу – задовольнити
потреби як у базових, так і специфічних товарах або послугах, причому така
діяльність повинна бути корисною для держави. Зазначені тлумачення надають
змогу поглибити категоріальний апарат інноваційного підприємництва.
3. Конкретизовано

сутність

інноваційної

діяльності,

яка

може

визначатися як вид специфічної діяльності суб’єктів ринку, що вміщує систему
новаторських процесів, спрямованих на активізацію генерацій ноу-хау, дифузію
та комерціалізацію інновацій. Фундаментом інноваційної діяльності є реалізація
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підприємницьких ініціатив в межах ризикованого нестатичного інноваційного
процесу та притаманного певній країні типу ринкового середовища.
4. Акцентовано увагу на тому, що масштабність та складність реалізації
процесу впровадження ідей в інноваційному підприємництві вказує на
необхідність дотримання певних взаємозв’язаних етапів його реалізації,
виконання яких сприяє якнайшвидшій комерціалізації нововведень на
вітчизняному ринку. За такого процесу спостерігається тісний зв’язок між
державною підтримкою та початковим плануванням бізнесу підприємця, який
реалізує інноваційні ідеї.
5. Відзначено,
підприємцем

за

що інноваційний процес
рахунок

реалізації

здійснюється

ініціативної,

самостійно

систематичної

та

високоризикованої діяльності, що переслідує мету освоєння та дифузії інновацій,
а також досягнення ефективної комерціалізації продуктів інноваційного процесу
при розповсюдженні на ринку нових товарів і послуг. Інноваційний процес
відтворюється

стейкхолдерами

підприємництва

з

метою

досягнення

економічних і соціальних результатів та одержання прибутку при найменших
витратах. Такий процес являє собою складну логічну діяльність, що включає
сукупність послідовних циклів, які відтворюються в межах життєвого циклу
підприємства або інноваційного проекту. Реалізація інноваційного процесу на
макрорівні передбачає адаптивну комбінаторику чинників виробництва,
комунікацію зі світовим суспільством, ринком споживачів і засвоєння надбань
науково-технічного прогресу.
6.

Акцентовано увагу на тому, що реалізація інноваційного процесу у

підприємництві залежить від державного регулювання, вдало обраних державою
інструментаріях з його підтримки – сукупністю адміністративних важелів, які
призведуть до наукових та організаційних змін у розвитку національної системи
підприємництва. Такому державотворенню притаманна компенсаторна дія, що
формується в процесі сприяння генерації, дифузії і використання інновацій у
підприємництві та призводить до утворення синергетичних ефектів у межах
інноваційної системи. Вид впроваджуваних інструментів залежить від поточної

84

ситуації, яка притаманна сучасній соціально-економічній моделі, а також
результатів

діяльності

інститутів,

що

формують

інфраструктуру

підприємництва. На цій основі визначена декомпозиція процесу державного
регулювання розвитком інноваційного підприємництва
7. Досвід

формування

еволюційної

парадигми

інноваційного

підприємництва доводить, що розвиток інноваційних зрушень за різних типів
економічних систем держав відбувається нерівномірними циклами або
спіралями розвитку. У такому контексті, інноваційну діяльність підприємництва
слід

розглядати

під

кутом

просторових

трансформаційної економіки, а

циклів

еволюційної

системи

планування такої діяльності повинне

здійснюватися відповідно фазової моделі саморозвитку економіки, що
трансформується. Трансформація економіки надає нові можливості для
підприємництва. Виникнення кризи та бажання держави її подолати може стати
потужнім стартом руйнування старої неефективної системи та повного
переформатування підприємницького середовища.

Основні результати досліджень автора, що викладені у першому розділі,
відображено у наступних наукових працях [212; 213; 214; 216; 217; 221; 224; 226;
227; 230; 231; 409; 410; 412; 417].
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РОЗДІЛ 2.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ

2.1. Фундаментальні орієнтири формування інноваційної політики
розвитку інноваційного підприємництва

Архітектоніка орієнтирів формування інноваційної політики розвитку
інноваційного

підприємництва

реформування

інструментарію

будь-якої

держави

державного

передбачає

регулювання

повне

у

сфері

підприємницької діяльності. Зокрема, в умовах підсилення глобалізації,
інноваційного домінування високо економічних країн світу інноваційна політика
стає стратегічною зброєю рекомбінації не тільки конкурентних позицій суб'єктів
підприємництва, але й забезпечення національного соціально-економічного
розвитку у довгостроковій та середньостроковій перспективах. Таким чином, на
часі визначення базових орієнтирів державної інноваційної політики за рахунок
розробки методології, яка передбачає створення методологічного фундаменту
пріоритетного оновлення поточного еволюційного стану національної економіки
за напрямками, які закладуть основу структурних зрушень вітчизняного сектору
підприємництва. При цьому основним підґрунтям таких зрушень має бути
урахування минулого досвіду розвитку інноваційної системи, за рахунок повної
та всебічної орієнтованості регулятора на пошук і стимулювання імпульсів
техніко-технологічного або соціально-економічного характеру. Зазначене
обумовлює важливість подальшого осмислення базових орієнтирів інноваційної
політики в контекст трансформації національної економіки [218; 223; 232].
Стратегії обрання орієнтирів удосконалення інноваційної політики, вплив
підприємницької діяльності на формування макроекономічних показників
перебувати у полі зору відомих зарубіжних вчених: Ф. Агійона, В. Бірюкова,
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П. Завліна, В. Зомбарта, О. Казанцева, І. Кірцнера, Д. Кларка, М. Кондратьєва,
А. Кляйнкнехта, Я. Кука, Р. Купера, П. Майєрса, К. Оппенлендера,
О. Пригожина, П. Ромера, Б. Санто, Р. Солоу, Б. Твісса, Ф. Хайєка, М. Хаммера,
Р. Хізрича, П. Хоувітта, К. Фрімена, Г. Шмоллерра та ін.
Таким чином, на цей час створено досить потужну теоретико-методологічну
базу для формування економіко-організаційної парадигми та ресурсної теорії
визначення

фундаменту

інноваційної

політики.

Водночас,

враховуючи

динамічні ознаки, що відбуваються в інституціональній системі, пошук
найоптимальніших

шляхів

інноваційно

орієнтованого

синергетичного,

саморозвиваючого та саморегулюючого розвитку повинен бути безперервним,
поповнюватися необхідним арсеналом концепцій стратегічного державного
менеджменту, як одних з пріоритетних компонентів системної парадигми
розвитку інновацій.
Останнім

часом

в

межах

теорії

динамічних

можливостей

інституціонального середовища дослідники зазвичай вказують на важливість
урахування в державній політиці «драйверів економічного розвитку»: теорії
стійкого розвитку, ризик менеджменту, ціннісно-поведінкової парадигми.
Зазначені драйвери забезпечують запуск економічного зростання та створюють
умови для виникнення імпульсів, які починають забезпечувати розвиток в
області інновацій. Тобто розробка та реалізація ефективної моделі безперервної
інноваційної політики, яка є драйвером соціально-економічного розвитку,
передбачає формування або розвиток компетенцій, визначення імпульсів в
межах темпоральної теорії трансформації економічної системи, що передбачає:
визначення

маркерів

біфуркацій

інноваційних

процесів,

горизонту

планування окремих періодів інноваційного розвитку;
актуалізацію ціннісних орієнтацій перспективного розвитку;
здатність формування комунікацій та спільного пошуку рішень виходу з
кризи;
можливості визначання ринкових провалів, загроз та причин інертного
розвитку підприємництва;
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здатності реконфігурувати поточний потенціал та ресурсні можливості
бізнес-середовища в умовах недосконалого нормативно-правового забезпечення.
Для

багатьох розвинених країн зазначені драйвери обумовлюють

пріоритетність інноваційної політики перед іншими напрямками та секторами, в
яких необхідні соціально-економічні зрушення і перетворення. Аналізуючи
циклоструктурні
загострюється

характеристики
роль

ефективної

системи
діагностики

інноваційного
імпульсів

розвитку,

соціального

і

економічного зростання, активізації заходів з їх впровадження та прискорення.
В умовах постіндустріальної трансформації суспільства зростання доходів і
рівня життя населення, безпосередньо залежить від здатності держави
розпізнавати сигнали, або імпліцитні тенденції, які вказують на майбутні умови
стратегічно важливих та необхідних для національної економіки змін. Завдяки
рішенням в області державної політики, створюються умови для технологічного
стрибка, а також вирішується проблематика найгостріших соціальних,
екологічних і економічних проблем. Слід зазначити, що на перший план
державної політики виходить стимулювання соціально-орієнтованих інновацій,
які спрямовані на подолання суттєвих проблем, пов'язаних з соціальною
безпекою, охороною здоров'я, освітою, ринком праці. Все більша кількість
науковці наголошує на тому, що для підприємництва другорядним є підвищення
доходів у будь-який спосіб, які все частіше набувають безперспективності в
соціально-орієнтованій державі і не мають достатніх обґрунтувань для
прогресивних інноваційних систем, що витрачають значні кошти на науководослідні, конструкторсько-експериментальні, технологічні роботи в соціально
важливих галузях – медицині та освіті. Дотримуючись принципів соціальної
орієнтованості політика держави все більше виступає в ролі партнера
підприємницького сектору, причому не з метою стимулювання отримання
прибутків , а для надання допомоги з реалізації таких інновацій, які є корисними
для суспільства.
Якщо оцінювати сучасний стан розвитку інноваційної політики в Україні,
то необхідно усвідомлювати її інертні та незадовільні тенденції. Зокрема, досить
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показовим є результат впровадження інноваційних проектів у стратегічно
важливих галузях економіки, механізмів, заходів у бюджетоутворюючі
підприємства, які це потребують. Індекс глобальної конкуренції, який є
визначальною характеристикою для потенційних зарубіжних інвесторів свідчить
про мінливі позиції України та недосконалий стан розвитку захисту вітчизняних
товаровиробників. Як приклад, досвід інноваційно розвинутих країн світу (не
лише Західної Європи та Швейцарії, але також Сінгапуру, Південної Кореї,
Китаю, Індії та інших держав) свідчить, що конкурентоспроможність повинна
гарантуватися низкою напрямків державної підтримки, пріоритетними з яких є:
створення

критичної

маси

науково-технічного

людського

ресурсу;

впорядкування інституціонального середовища для технологічного розвитку;
заохочення

розвитку

великих

наукомістких

суб'єктів

підприємницької

діяльності [108; 112; 116; 122; 142; 157; 171; 239; 240; 242]. Тобто,
конкурентоспроможність національної економіки відзначається ступенем
дифузії інноваційного процесу за рахунок державного стимулювання.
У 2017 р. спеціалістами Всесвітнього економічного форуму в Давосі
оцінювалися результати інертності Індексу глобальної конкуренції за кожною з
аналізованих у рейтингу країн [240]. За підсумками згаданого рейтингу наша
держава у 2016-2017 рр. зайняла 85 місце (минулого періоду - 79 позицію). Тобто
Україну було віднесено до держави з таким типом економічної системи, в якій
відбувається трансформація від першої стадії інноваційного розвитку (factor
driven – економічна система, що зосереджується на накопиченні виробничого
потенціалу) до наступної стадії (efficiency driven – економічна система, пріоритет
якої є акумуляції інноваційної ефективності за умов досконалої конкуренції)
[336; 353]. Причому остання стадія інноваційного розвитку – innovation driven –
це тип національної економіки, орієнтована на тотальний інноваційний розвиток,
науково-технічний прогрес в усіх секторах конкурентоспроможних економіки та
галузях промисловості.
Фахівці, які розраховували Індекс глобальної конкуренції відзначили низку
причин, які знижують позиції держав [240; 242]. Розглянемо їх більш детально.
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1. Низька ефективність ринку фінансових послуг через турбулентності
банківсько-кредитної системи, відсутності програм лізингу, низька дієздатність
кредитних спілок.
2. Накопичення державного боргу за зовнішніми запозиченнями, що
погіршує

позиціонування

держави

у показнику

«кредитний

рейтинг»,

обумовлює нарощування імпліцитних проблем на ринку фінансових послуг.
3. Низька

система державних гарантій національним та іноземним

інвесторам, що ґрунтується на недієвості правового держгарантування захисту
фінансових вкладень в інноваційні проекти національних виробників. Фахівці
Всесвітнього економічного форуму акцентували увагу на тому, що в Україні не
врегульовано комплекс заходів з системи гарантування майнових прав та
приватної

власності

підприємців.

Найвагомішою

перепоною

є

низька

результативність судової реформи, що призводить до вибіркового правосуддя та
заважає реалізації принципу верховенства права, рівності усіх суб’єктів
підприємницької діяльності перед законом.
4. Катастрофічна ситуація у секторі управлінського менеджменту, який
характеризується бюрократією на усіх щаблях державних посад.
5. Відтік вузькоспеціалізованих та високоосвічених фахівців, талановитої
молоді до найбільш соціально-розвинутих країн світу, що відбувається через
низьку спроможність країни вирішувати питання на ринку праці. Проблеми
еміграції фахівців пов’язані з низькою ефективністю державних заходів
регулювання зайнятості надання першого робочого місця для випускників
закладів освіти. Так за даними міністерства закордонних справ, за кордоном
легально працюють більш ніж 4 млн. наших громадян. Поглибленню
демографічної кризи та еміграції сприяє заохочення урядів Польщі, Словаччини,
Німеччини, Угорщини у напрямку прийняття трудових мігрантів з України, як
таких, що вимагають найменшого рівня оплати праці та державних гарантій у
соціальному забезпеченні.
6. Низький рівень гарантованого впливу суб'єктів підприємницької
діяльності на розроблення державних програм та заходів із залучення іноземного
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капіталу. Зазначена ситуація відображує низьку дієвих важелів кооперації
держави та бізнесу в інвестиційній політиці, тобто державні посадовці ігнорують
інтереси або ініціативи приватного сектору.
7. Неефективна система оподаткування для вітчизняних та зарубіжних
інвесторів у напрямку фінансування інноваційних проектів, що у більшості
обумовлено відсутністю податкових канікул для інвесторів, браком спеціальних
економічних зон інвесторів, де податки виконують заохочувальну функцію та
справедливий розподіл в процесі реалізації фінансового проекту.
8. Низьке гарантування прав інтелектуальної власності, патентної
діяльності. Зокрема, Україна знаходиться на першому місці серед інших країн
світу у Рейтингу «піратських» країн. З досвіду здійснення судочинства слідує,
що наразі існує незначна кількість порушень судових справ з нелегального
розповсюдження піратського контенту в мережі Інтернеті. У системі
виконавчого провадження не виконуються приписи щодо штрафних санкцій.
Для прикладу, у країнах Європи, за розповсюдження неліцензійного контенту в
мережі інтернету без дозволу правовласника людина може отримати штраф у
розмірі 2000 євро і більше [239; 240].
9. Протиріччя та недосконалість

антимонопольного законодавства, що

значно ослаблює позиції інтелектуально-спрямованого підприємництва. Серед
іншого, підсилений адміністративний тиск на діяльність малого та середнього
підприємництва повністю знижує його перспективний розвиток, зменшує
стимули майбутніх бізнесменів для відкриття своєї справи.
10. Катастрофічний рівень інституціонального середовища та занадто
низький рівень розвитку інфраструктурних елементів, що зменшує інвестиційну
привабливість України. Зазначене створює дефіцит інвестицій інноваційних
проектів

та

їх

експериментального

випробовування.

Критичний

стан

транспортної логістики, яка також є важливим сегментом для бізнесу, порушує
транспортування інноваційної продукції та знижує її розповсюдження на
місцевих ринках. Для прикладу, на цей час досі відсутні засоби практичної

91

реалізації Транспортної стратегії України на період 2020 р., яка була ухвалена
ще у 2010 р. [241; 244; 292; 307].
При визначенні базових орієнтирів інноваційної політики розвитку
підприємництва, слід враховувати позиції держави у цьому рейтингу та
формувати такі орієнтири, які збільшать конкурентоспроможність вітчизняних
підприємств.

Результати

індексу засвідчують низький стан соціально-

економічного розвитку країни, що є значною перешкодою для науковотехнічного

прогресу

національної

економіки.

Відсутність

ефективного

соціально-економічного розвитку серед інших причин ґрунтується на низькій
взаємоузгодженості, комплексності і секторальності інноваційної політики як у
коротко- так і середньостроковий періоди. Водночас визначення орієнтирів
подальшого інноваційного розвитку, з урахуванням сильних та слабких позиції
нашої країни, на яких наголошували фахівці Всесвітнього економічного форуму,
наддасть можливість оновити тактичні, операційні завдання інноваційної
політики, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності національної
економіки та на цій основі забезпечить формування потужної комплексної
інноваційної політики [209; 211; 220; 228].
Отже, забезпечення базових орієнтирів інноваційної політики в умовах
швидкозмінності зовнішнього середовища – одне з найбільш важливих та
пріоритетних питань державного регулювання у XXI столітті.
Сучасне оновлення інноваційної політики національної економіки з метою
забезпечення

конкурентоспроможності

країни,

вимагає

стратегічного

планування та впровадження операційних інструментів відповідно усіх гілок
влади . Необхідно, щоб процес стратегічного планування гуртувався по-перше
на інтересах усіх стейкхолдерів ринку, а не тільки приватних інтересів окремих
бізнес-еліт, а по-друге, враховував зарубіжний досвід такого планування, який
давно пройшли високорозвинені країни. При цьому стратегічне планування
повинене стати не просто показовим маневром влади з метою імітації підтримки
інновацій, а стратегічним вибором бізнесової еліти, інституцій і суспільства.
Досвід стратегічного планування за іншими країнами світу свідчить, що держава
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може виступати як ініціатором інноваційних зрушень, так і гарантом створення
інституціональних, інвестиційних, правових та ін. умов для дифузії інновацій.
Одним з результатів вдало обраного стратегічного планування є досягнення
економічного зростання та підвищення соціальної безпеки населення. Це матиме
не тільки позитивне значення для стейкхолдерів ринку, але і важливий
політичний сенс, бо підтримуючи інновації та ефективно реалізуючи стратегічні
заходи влада демонструє свою ефективність в очах населення. При цьому
відбуватиметься оновлення національної інноваційної системи, в межах якої
функціонують суб’єкти підприємницької діяльності, інфраструктурні елементи і
органи державної влади. До найважливіших стейкхолдерів підприємницької
діяльності слід віднести новаторів, які ведуть ризиковані дослідження,
випробовують конструкторські розробки, комерціалізують нові технології на
ринку споживачів. У цій мультісегментній системі національної економіки
повинні домінувати не вертикальні, а горизонтальні комунікації. Водночас
головним ініціатором інноваційної політики та стратегічного планування
повинна стати держава в цілому або окрема частина бізнес еліти.
Ефективна

інноваційна

політика

повинна

передбачати

проведення

стабілізаційних, адаптаційних та реактивних стратегій. Стабілізаційна стратегія
повинна спрямовуватися на нейтралізацію негативних чинників ринку та
стримуванні опортуністичних поведінок господарюючих суб'єктів. За такої
стратегії провідна роль повинна належати державі, яка виконує функції
стабілізації та

забезпечення поступального інноваційного розвитку країни:

боротьби з безробіттям, підняття рівня соціальних гарантій, зміцнення
національної валюти, забезпечення доцільного товарного балансу попиту та
пропозиції на інноваційні товари вітчизняних товаровиробників. Адаптаційна
стратегія повинна бути зорієнтована на пошук джерел пристосування до
нестабільних зовнішніх умов та акумуляції внутрішніх імпульсів на подолання
негативних чинників, що передбачає: залучення іноземних інвестицій;
нарощування фінансових резервів; адаптацію персоналу до інноваційних змін;
диверсифікацію виробництва. Адаптаційна, як і стабілізаційна стратегії повинні
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гуртуватися на партнерській взаємодії між владою та бізнесом, що є надзвичайно
важливим чинником забезпечення інноваційної політики, оскільки така
взаємодія допоможе сформувати стратегічні орієнтири розвитку інноваційної
діяльності відповідно потреб її стейкхолдерів. Реактивна стратегія повинна бути
зорієнтована на швидке реагування держави на несприятливі чинники шляхом
реалізації доцільних регуляторних інструментів та активного розвитку
інноваційної інфраструктури, яка здатна підтримувати як впроваджувальні
державою заходи, так заохочувати інноваційних підприємців. Реалізація
інноваційної політики повинна бути вертикально взаємоузгодженою (рис. 2.1).
1.

Рівень – Держана інноваційна політика

Випереджаюча політика

Політика «на випередження» - застосування державних принципів, стратегій і механізмів
інноваційного розвитку підприємництва, здійснюваних у формі регуляторних заходів направлених на
унеможливлення настання інституціональних пасток, поліпшення співпраці між бізнесом і державою

Комунікаційні канали

та синергетична взаємодія

2. Рівень - Регіональна інноваційна політика

Політика зростання

Політика територіального зростання – стратегія визначення регіональних орієнтирів забезпечення
інноваційного розвитку підприємництва з урахуванням місцевих ресурсів, транспортної мережі,
інноваційних об’єктів інфраструктури, трудового потенціалу, міграційних явищ та інших специфік, що
обумовлюють у цілому соціально-економічний розвиток окремої території

Комунікаційні канали

та синергетична взаємодія

3. Рівень – Інноваційна політика підприємств

Політика пристосування

Політика адаптації та реагування на інституціональне середовище – реалізація мікроорієнтованої
стратегії пристосування внутрішнього середовища підприємства до інституціональної матриці,
активізація лобіювання власних інтересів на рівні держави, накопичення компенсаторних можливостей
для диверсифікації виробництва та рекомбінації інноваційного потенціалу, накопичення людського
ресурсу здатного для інноваційного прориву

Принципи, що забезпечать реалізацію інноваційної політики відповідно 3 рівнів

рівноваги та економічного порядку, ефективності (раціонального управління), інтеграції,
рівності, регіоналізації, соціалізації, відповідальності, попередження

Рис. 2.1. Рівні реалізації інноваційної політики в умовах трансформації
національної економіки
Джерело: розроблено автором
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Ієрархічна схема реалізації інноваційної політики вміщує три рівні:
державний, регіональний і підприємницький. Щоб визначити

стратегічні

орієнтири державної політики на будь-якому рівні, необхідно користуватися
принципом цілепокладання – формування генеральної мети (єдиної на усіх
рівнях) та визначення стратегічних цілей, які можуть різнитися.
Отже, можемо визначити, що визначення базових орієнтирів формування
інноваційної політики розвитку інноваційного підприємництва перетворюється
в об'єктивну необхідність забезпечення науково-технічного прогресу та
стимулювання підприємницької активності. Інноваційна економіка – це
інструментарій технологічного зростання та гарантування перспективного
соціально-економічного розвитку. Реформована державна інноваційна політика
– це політика держави на випередження, що ґрунтується на застосуванні
арсеналу сучасних принципів, стратегій і механізмів інноваційного розвитку
підприємництва, здійснюваних у формі управлінських заходів направлених на
унеможливлення настання інституціональних пасток та майбутніх проявів
негативних чинників в інституціональній системі. Така інноваційна політика
повинна формуватися виключно на національних інтересах, забезпеченні
європейських стандартів державного регулювання.
Проміжними цілями інноваційної політики повинні бути диверсифікація,
реструктуризація та модернізація галузей промисловості. Європейський
технологічний прогрес, наукові досягнення, а також зміна вподобань споживачів
призвели до необхідності перебудови усіх галузей. Цей процес полягає, у
необхідності пристосування промислових підприємств до вимог європейського
ринку, індивідуальних потреб споживачів, а також впровадження менш
шкідливих

технологій,

для

природного

середовища.

Диверсифікація,

реструктуризація та модернізація галузей промисловості вимагає великих
інвестиційних вкладень, що передбачає фінансову підтримку держави. Для
прикладу адаптація

промислових підприємств до кон’юнктурних змін

відбувається найшвидше на високорозвинених територіях: наприклад у Великій

95

Британії (графство Йоркшир та Хамбер), Німеччині (промисловий округ РейнВестфалії) або США (вугільні інноваційні підприємства Кентуккі, Західної
Віргінії, Пенсильванії, Вайомінгу). Промисловість на зазначених територіях є
інноваційно-спрямованою

та

підтримується

державною

політикою

інвестиційного забезпечення, що відбулася на трубежі 2000-2015 рр.
Реструктуризація

промисловості

у

зазначених

країнах

дуже

часто

супроводжувалася її модернізацією, оновленням технологій виробництва,
зміною логістичних ланцюжків та перетвореннями в організації праці, які
пов’язані з активізацією фінансування перенавчання персоналу здатного
реалізовувати інноваційні зрушення [210; 215; 228; 238].
Державна політика з модернізації інноваційної промисловості у зазначених
країнах спрямовувалася на:
унеможливленні сировинної залежності інноваційних підприємств від
зовнішнього ринку;
переміщення частини неекологічного промислового виробництва до країн,
що розвиваються;
зміни джерел енергопостачання (вугілля сирою нафтою та природним газом
або вапном);
закриття збиткових та обтяжливих для місцевих бюджетів промислових
підприємств;
переоснащення технічної бази інноваційних підприємств відповідно потреб
ринку.
Пріоритетне значення в державному регулюванні надавалося формуванню
промислових агломерацій – територіальному перерозподілі та концентрації
промислового виробництва у формі галузевих або багатосекторальних
промислових асоціацій, промислових вузлів на відносно невеликій території.
Державні заходи передбачали розміщення підприємств у слаборозвинутих в
індустріальному напрямку районах або переміщенні надмірно концентрованої
галузі на іншу територію. Зазначені заходи призвели до економічного зросту цих
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територій та мінімізували шкідливий вплив промисловості на навколишнє
середовище.
Розвиток високих технологій у провідних країнах світу Японії, Сінгапурі,
Південній Кореї, Швейцарії, Німеччині, Франції актуалізував пріоритетність
мікроелектроніки,

штучного

інтелекту,

робототехніки,

фармацевтики,

нанотехнології, атомної енергетики, генної інженерії, біотехнологій. Це чинить
величезний вплив на світову економіку, оскільки забезпечує сучасними
матеріалами та комплектуючими інші галузі економіки: сільське господарство,
медицину, освіту та сферу послуг.

Високотехнологічна промисловість

зазначених країн використовує новітні науково-технічні досягнення та наукові
розробки, а їх діяльність знаходиться під захистом держави [2; 25; 79; 87; 135].
В останні роки провідні країни світу переглядають політику підтримки
інноваційно-орієнтованих секторів виробництва: електроніки, транспорту та
хімічної.

Зокрема

у

виробництві

побутової

інноваційної

електроніки

(включаючи комп’ютери та побутову техніку) є лідером Китай, а інноваційна
мікро

інженерія

(напівпровідники,

інтегральні

схеми,

мікропроцесори)

розвинута у США. Швеція є найбільшим постачальником фармацевтичної
продукції та медичного обладнання в Європі. До такої продукції віднесено:
інноваційні медичні та оптичні вироби (телескопи, операційні скальпелі, аналоги
інсуліну, біонічні протези, інструментарій для естракорпорального запліднення,
вимірювальні прилади). Ці галузі вимагають високоінтелектуальної робочої
сили, тому найчастіше вони зосереджуються поблизу дослідницьких центрів та
державних наукових центрів. Державна політика Швеції ґрунтується на
помірному впливі держави на бізнес та активізації інноваційної діяльності через
фінансування перш за все вигідних для країни секторів промисловості, які
підвищують конкурентоспроможність на національному рівні. Державні
орієнтири провідних країн світу також спрямовуються на підтримку інновацій у
транспортній галузі, а саме – виробництві кораблів та літаків з оновленими
характеристиками. Інновації у авіаційній промисловості можна побачити у
технологічному оснащенні Європейських Airbus та американських Boeing, які є
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лідерами у цій галузі. Комплектуючі, такі як двигуни або шасі, постачаються
інноваційно-орієнтованими компаніями Rolls-Royce та Goodrich [240; 242; 245].
З розповсюдженням коронавірусу, пріоритети в державній політиці
віддаються фармацевтичній галузі, яка належить до хімічної промисловості.
Держави спрямовують значні фінансові ресурси на біотехнології, оскільки їх
розробка вимагає значних капітальних витрат. Більше 35 відсотків світового
виробництва знеболювальних ліків припадає на США. Провідними державами,
які розробили інноваційні вакцини від коронавірусу є такі: Італія (вакцина Aifa),
США та Німеччина (Pfizer, Moderna та BioNTech), Велика Британія
(AstraZeneca), Россія (Спутнік V), Казахстан (QazCovid-in), Франція (Valneva). В
Україні, нажаль, відсутні державні заходи щодо розробки вакцини, що також
належить

до

важливих

стратегічних

орієнтирів

державної

політики

інноваційного розвиту підприємництва.
З урахуванням зарубіжного досвіду базисові орієнтири формування
інноваційної політики розвитку інноваційного підприємництва полягають у
забезпеченні стійкого поліпшення середовища інноваційних підприємств,
формування дієвих стратегій з акумуляції економічного, соціального та
технологічного капіталу в інновацій промисловості. Водночас основою такої
політики повинні бути ресурсозбереження та екологізація, поліпшення або,
принаймні, не погіршення стану навколишнього середовища, що повинно бути
одним з основних чинників економічного або соціального розвитку. Для
досягнення екологізації в інноваційному підприємництві необхідно, щоб
охорона природного середовища була невід’ємною частиною процесів
державної політики та просторового планування промисловості. Іншими
словами така державна політика означає надання еволюційному інноваційному
прогресу цивілізаційного напрямку, який зберігає обмежені ресурси та захищає
природне середовище [240; 244; 374; 379; 381].
Базисові

орієнтири

формування

інноваційної

політики

розвитку

інноваційного підприємництва повинні складатися з чотирьох основних
елементів:
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стратегічного планування з урахуванням майбутнього, тобто, вирішуючи
сучасні проблеми інноваційного підприємництва, слід передбачати потреби
майбутніх поколінь;
планування екологічно чистого середовища для суспільства, включаючи як
природні, так і антропогенні (техногенні) елементи;
забезпечення справедливого доступу до природніх ресурсів стейкхолдерами
інноваційного підприємництва;
широка участь різних соціальних груп у прийнятті рішень щодо напрямів
інноваційної політики та темпів технологічного розвитку країни.
Такі орієнтири вміщують тривимірну пріоритизацію державної політики.
Соціальний вимір – людина на першому місці, оскільки вона формує
стратегічні орієнтири інноваційного перетворення. Економічний вимір –
реалізується

економічною

доцільністю,

підвищенням

ефективності

використання сировини, матеріалів та людської праці, фінансовою діяльністю
інноваційних підприємств, які адаптуються відповідно зовнішніх умов.
Екологічний вимір – безпосередньо стосується відповідальності держав та
населення за економічні наслідки від діяльності інноваційних підприємств [209;
235; 408; 414; 416].
На практиці економічна реалізація базових орієнтирів формування
інноваційної політики розвитку інноваційного підприємництва можлива за
допомогою впровадження принципів:
1. Принцип рівноваги або економічного порядку. В контексті інноваційної
політики передбачає комплексний та міждисциплінарний підхід до економічного
порядку, що означає пристосування заходів державної політики до наявних
потенціалів, які перебувають у розпорядженні громади в певній області, тобто
природних, інтелектуальних та інноваційних ресурсів.
2. Принцип ефективності (раціонального управління). Надання взаємних
вигід стейкхолдерам інноваційної діяльності, якими можуть бути підприємства,
соціальні групи (наприклад, місцева громада), інноваційні елементи. Це
виражається насамперед через участь суспільства у всіх заходах, пов’язаних із
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державною політикою: плануванні, реалізації, моніторингу та контролю. Заходи
інноваційної політики слід реалізовувати лише тоді, коли місцеве населення дає
згоду і зацікавлене в таких заходах. Інноваційна діяльність повинна базуватися
на:
потенціалі місцевого розвитку (місцевих природних, людських та
матеріальних ресурсах);
економічній та інвестиційній ініціативі;
визначенні граничних інвестиційних можливостей території;
економії земель та інших природних ресурсів;
розвитку

екологічно

чистих

технологій

виробництва,

включаючи

виробництво альтернативної енергії;
збалансування всіх економічних, соціальних та екологічних вигід та збитків,
спричинених конкретним заходом державного впливу.
3. Принцип інтеграції. Передбачає інтеграцію інноваційної політики із
загальнонаціональної стратегією. Це означає обов'язок держави включати цілі
інноваційної політики в національні стратегії, нарівні з економічними та
соціальними пріоритетами розвитку держави.
4. Принцип рівності. Передбачає рівний доступ стейкхолдерів ринку до
наукових досягнень, інформаційних джерел, фінансових.
5. Принцип регіоналізації, який означає:
розширення повноважень місцевого самоврядування щодо встановлення
розміру податків, визначення джерел фінансового забезпечення інноваційної
діяльності відповідно вимог територій;
регіоналізація національних інструментів інноваційної політики щодо трьох
типів територій: райони, зі слабким соціально-економічним розвитком; райони з
високим соціально-економічним; проміжні райони (з переважанням сільського
населення, помірним розвитком промисловості або домінуванням переробної
промисловості);
координація

регіональної

інноваційної

стандартами стимулювання підприємництва.

політики

з

європейськими
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6. Принцип соціалізації. Передбачає створення на державному рівні
інституціональних, правових та матеріальних умов для участі громадян,
соціальних груп та неурядових організацій у процесі формування моделі
інноваційного розвитку з одночасним розвитком вітчизняної системи освіти та
формування нової логіки поведінки стейкхолдерів заснованої на реалізації
інноваційних задумів.
7. Принцип відповідальності. Це означає повну відповідальність виконавців
інноваційної політики, включаючи матеріальну, за наслідки неефективного
виконання

програм,

стратегій або механізмів,

розроблених державою.

Інструменти, що забезпечують імплементацію цього принципу, повинні бути
модифіковані таким чином, щоб досягти стану, в якому буде створене ефективне
середовище для реалізації інноваційних процесів на усіх циклах виробництва.
8. Принцип попередження. Передбачає, що державна протидія впливу
негативних чинників навколишнього середовища на підприємництво повинна
здійснюватися на етапі планування та реалізації державної політики, базуючись
на використанні знань або управлінського досвіду державних посадовців.
Вищезазначені принципи повинні стимулювати наступні процеси в новій
інноваційній політиці держави [34; 56; 86; 97; 111; 126; 143; 162; 397; 422; 429]:
розширення та посилення інтеграції між учасниками інноваційної
діяльності та інститутами, що наявні в інституціональному середовищі;
раціональне використання невідновлюваних ресурсів та прагнення замінити
їх на доступні аналоги;
поступове усунення в діяльності інноваційних підприємств використання
небезпечних, токсичних речовин та заміна їх менш шкідливими для
навколишнього середовища;
фінансове

забезпечення

галузей

промисловості,

що

займаються

інноваційною діяльністю та продукція яких, затребувана на європейських
ринках;
підвищення соціальних гарантій для працівників інноваційних підприємств,
наукових кадрів та талановитої молоді;
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постійний захист та відновлення, наскільки це можливо, технікотехнологічного потенціалу інноваційних підприємств відповідно науковотехнічного прогресу;
створення умов добросовісної конкуренції для економічних суб’єктів,
усунення

монополій

та

полегшення

ліцензування,

патентування

для

інноваційних підприємств;
вдосконалення процесів прийняття рішень, пов'язаних з реалізацією
інноваційної політики, особливо на місцевому рівні, включаючи стимулювання
участі громади у зазначеній політиці;
прагнення забезпечити при реалізації інноваційної політики економічносоціальний розвиток як для окремих людей або соціальних груп так і держави у
цілому.
Базисові

орієнтири

формування

інноваційної

політики

розвитку

інноваційного підприємництва повинні гуртуватися на проведенні такої
політики та присутності регулятора в окремих секторах економіки, яка збереже
усі види ресурсів, буде стимулювати розвиток інноваційного виробництва та
підвищить конкурентоспроможність держави на світовому рівні. Також слід
враховувати, що економіка, ресурсозбереження та технічний прогрес – це три
сфери людського життя, які тісно корелюють між собою. За допомогою
ефективної державної політики можливо винайти баланс між цими трьома
сферами.

2.2. Методологічні підходи державного регулювання розвитком
інноваційного підприємництва

При

визначенні методологічних

підходів

державного

регулювання

розвитком інноваційного підприємництва слід враховувати, що поточний стан
світової економіки обумовлюється прогресом знань, який характеризується
наявністю швидкозмінних процесових і технологічних інновацій, конкуренцією
між інноваційними підприємствами на споживчому ринку та підвищеними
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вимогами до кваліфікації працівників або менеджерів державного управління.
Ефективність

реалізації

інноваційного

регулювання

на

світовому,

національному або регіональному рівнях залежить від перегляду існуючого
теоретичного підґрунтя та наукових досліджень у даній сфері. Найважливішою
метою такого перегляду є пошук та подальше використання оновленої
методології дослідження явищ, які стимулюють розвиток інноваційного
підприємництва та у найліпший спосіб описують причино-наслідкові зв’язки
провалів інституціональної матриці, які відбуваються в процесі трансформації
національної економіки.
Теоретичне підґрунтя досліджень інноваційної діяльності у підприємництві
характеризується залученням не лише вибіркового дисциплінарного підходу,
але й міждисциплінарного. При використання якого у найбільш системний
спосіб можливе визначення функціональних ознак та специфіки інноваційної
діяльності, деталізації ролі політичних, суспільних, соціально-економічних та
інших детермінант які визначають шляхи удосконалення інституціонального
середовища розвитку інноваційного підприємництва. Необхідність залучення
міждисциплінарного підходу при дослідженні інноваційних процесів у
економіці,

що

трансформується,

обумовлюється

тим,

що

будь-якій

інноваційному проекту, нововведенню або науковому відкриттю необхідний
спочатку детальний аналіз змісту основних методик, методологій та дисциплін в
межах яких слід описувати дані явища. Завдяки чому можливо у подальшому
переглянути існуючи та визначити нові механізми державного регулювання
розвитком інноваційного підприємництва в умовах трансформації економіки.
При дослідженні методологічних підходів державного регулювання
розвитком інноваційного підприємництва слід використовувати праці вчених,
які підтвердили свою важливість в контексті визнаної проблематики:
Ю. Гончарова, І. Кірцнера, Г. Касселя, І. Кукси, Г. Кучерової, Дж. Лодердейла,
І. Штулер. Основи використання структурного, синергетичного, системнофункціонального

підходів

при

оновленні

державного

підприємництві та виявленні концептуальних засад

регулювання

у

реалізації інноваційної
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політики в ринкових умовах відображені у працях С. Ареф’єва, І. Гнатенко,
Н. Маматова, А. Маматової, Ф. Модільяні, В. Осецького, І. Паризького,
І. Павленко. Розгляд досліджень перелічених науковців засвідчує, що вони
зазвичай намагалися знайти вирішення проблематики ефективного державного
регулювання тільки з використанням окремої або декількох дисциплін.
Водночас,

розгалуженість

підприємництві

позначає

та

мінливість

інноваційної

необхідність

діяльності

застосування

у

арсеналу

міждисциплінарних методологічних підходів. Розвиток сучасного інноваційного
підприємництва передбачає використання різноманітних видів економічної
діяльності та реалізації розгалужених комунікацій з інфраструктурними
елементами і інститутами. За такого розуміння значне коло проблемних завдань,
пов’язаних з забезпеченням перспективного зростання інноваційної діяльності,
постають як системні міждисциплінарні проблеми. Еволюція розвитку,
організація управління і специфічність виробничого процесу інноваційного
підприємництва доводять те, що державне регулювання не може розглядатися
виключно як проблема «державного управління» або «макроекономіки».
Застосування

арсеналу міждисциплінарних методологічних підходів

дозволяє у найліпші способи запропонувати концептуальні орієнтири,
механізми, стратегії або моделі державного регулювання інноваційним
підприємництвом на теоретико-методичному, методологічному, прикладному
рівнях з урахуванням сьогодення. Обрання методологічного підходу до
визначення ефективного державного регулювання інноваційних процесів
передбачає інтеграцію концепцій, функцій, задач, технологій та на основі їх
розгляду, доповнення необхідними методами наукового пізнання, які у найліпші
способи

здатні

описати

підприємництва,

ключові

причини

інертності

перешкоди

еволюційного

реалізації

розвитку

інноваційних

ідей.

Міждисциплінарні методологічні підходи дозволяють вирішити проблематику
забезпечення дифузії інновацій в національній економіці, обрати необхідні для
цього

моделі,

функції,

принципи,

методи.

Онтологічний

синтез

міждисциплінарних підходів залучених з інших дисциплін виносить на порядок
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денний більш широке коло прикладних проблем вирішення яких необхідне для
забезпечення ефективного державного регулювання у підприємництві. Окрім
того,

такий

синтез

допомагає

визначити

методологічні конструкти

з

урахуванням різноманітних наукових поглядів для проектування інноваційної
ідеї, її експертизи, реалізації й моніторингу відповідно етапів життєвого циклу
виробництва. Важливе значення при визначенні арсеналу міждисциплінарних
методологічних підходів державного регулювання підприємництвом належить
системному підходу. Його інструментарій передбачає широке коло вже
розроблених методичних засад, цілей, задач, які засновуються на теоріях
національних систем, синергетиці заходів державного впливу, принципах
економічного моделювання, надбаннях шкіл економічної теорії та політекономії,
математичних алгоритмів економічної кібернетики, моделей поведінки у
психології та інших загальновідомих прикладних науках. Забезпечення
інноваційного

шляху

розвитку

інноваційного

підприємництва

вимагає

формування потужної інституціональної системи, що потребує включення в
методичний

інструментарій

основних концепцій

теорій,

що

вивчають

інноваційні системи, інноватику, макроекономіку, технологічно-інноваційні
уклади і таке інше. Системний підхід при обґрунтуванні методологічних основ
державного регулювання інноваційним підприємництвом засновується на
принципах

єдності,

цілепокладання,

синергетичності.

Принцип

єдності

ґрунтується на визначенні пріоритетів державного регулювання з позицій
деталізації наукових закономірностей в макросередовищі,

узагальнення

параметрів інноваційної системи як єдиного цілого та здійснення висновків або
пропозицій з урахуванням зазначеного. Під принципом цілепокладання
розуміється

моделювання

ефективного

шляху

розвитку

інноваційного

підприємництва за рахунок задоволення вподобань усіх зацікавлених учасників
інноваційного підприємництва та використання цільової стратегії при розробці
державної політики. Принцип синергетичності передбачає розуміння чинників
розвитку інноваційного підприємництва, його інституціонального забезпечення,
інструментарію державної політики як окремих синергій, які діючи на основі
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узгодженої цілі, місії, завдань здатні принести більший ефект для національної
економіки. При визначенні методологічних підходів державного регулювання
розвитком

інноваційного

підприємництва

слід

враховувати:

поточний

еволюційний стан національної економіки та особливості сучасної моделі
соціально-економічного розвитку; зарубіжний досвід інноваційно розвинутих
ринкових економік світу в процесі визначення методологічного підґрунтя
державного регулювання; постійно зростаючі тренди міждержавної конкуренції
за інноваційне лідерство на ринку нововеденнь; необхідність оновлення ринку
праці та накопичення на ньому інноваційно активних, творчих та компетентних
державних службовців та підприємців здатних критично мислити та оцінювати
поточне становище; важливість створення державою умов для реалізації
політики кластеризації економіки заснованої на паритетній співпраці бізнесу,
науковців та влади. Зазначені вище ключові позиції можливо реалізувати
виключно з використанням системного підходу [416].
При розробці методологічних основ державного регулювання інноваційним
підприємництвом, слід враховувати, що інструментарій державного впливу
складається з множини елементів, об’єднаних синергетичних взаємодій, які
залежать одне від одного. Множинна елементів інструментів державного впливу
– це взаємодоповнююча сукупність компонентів або стимулів, які вимагають
систематизації шляхів їх впровадження, визначення найдоцільніших моделей
комунікацій, що у сукупності формують вектор ефективного розвитку
інноваційного підприємництва, наділяючи його виключними властивостями і
ментальними характеристиками, що різняться за країнами світу. Тож залучення
зарубіжного досвіду передбачає не сліпе копіювання заходів державного
регулювання, а їх синтез відповідно умов та середовища розвитку інноваційного
підприємництва [49; 73; 77; 96; 127; 169; 246; 345].
Таким чином, системний підхід при визначенні методологічних основ
державного регулювання інноваційним підприємництвом передбачає аналіз не
лише окремих фрагментів і аспектів теоретичної бази, що формують інструменти
державного впливу, а розгляд міждисциплінарного комплексу дій, які
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визначають таке регулювання як мультисистемний структурований складний
захід організований на державному рівні.
Важливе значення при визначенні методологічних основ державного
регулювання підприємництвом належить функціональному підходу. Його
урахування є вкрай необхідним, бо кожен етап розробки, реалізації та контролю
державного регулювання передбачає виконання певних функцій, зокрема:
державне регулювання має значну кількість економічних, політичних,
суспільних, регулятивних функції, які як дублюються відповідно різних
інструментів державного впливу так і є суто індивідуальними та такими, що не
властиві іншим; заходи державного регулювання базуються на певній
ієрархічній диференціації відповідно свого впровадження або розробки, така
ієрархічність розподіляється на макро-, мезо-, мікрорівнях, яким також
притаманні свої функції в межах державної політики; організація державноприватного партнерства передбачає мережеву взаємодію, яка, реалізується
виключно через функціональний розподіл прав та обов’язків між усіма
стейкхолдерами ринку інновацій; основні тенденції, які відбуваються в
інституціональній матриці інноваційного підприємництва, доцільно розподіляти
за функціональною ознакою, з урахуванням того, що усі інститути мають власне
функціональне оформлення, яке може з часом змінюватися.
Таким чином, визначення методологічних основ державного регулювання
підприємництвом з використанням функціонального підходу передбачає
розуміння національного середовища підприємництва, як сукупність об’єднаних
компонентів,

інститутів,

елементів

зі

щільними

взаємовідносинами

і

персональними функціональними зв’язками. У такому середовищі комунікують
стейкхолдери ринку, різні інститути, у яких визначені конкретні стратегічні цілі,
принципи, персональні функції, види інноваційної діяльності.
Варто

зауважити,

обумовлюється

швидкою

що

використання

зміною

організації

функціонального
інститутів,

підходу

наявних

в

інституціональній матриці національної економіки, що трансформується. Досить
розповсюдженим

у науковому світі є розгляд інституту як складно
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організованого функціонального комплексу. В його середовищі формуються та
розповсюджуються формальні і неформальні комунікації, норми, закони,
функції, принципи, правила, які чинять вплив на різні сфери інноваційної
діяльності, виробничі і невиробничі відносини. Такі комунікації обумовлюються
великою кількістю ролей та функціонально-компетентністних властивостей в
межах

діючих

в

інституціональній

матриці

економічних,

соціальних,

юридичних, наукових і технологічних інститутів (інфраструктурних елементів,
органів державної влади, вищих навчальних закладів, інвестиційних або
кредитних установ). Функціонально-компетентністні властивості інститутів
проявляються у виконанні функцій контролю, розподілу, регулювання,
покарання, мотивування і примусу. Реалізація функціонального підходу в
інституціональній матриці в процесі державного регулювання інноваційним
підприємництвом може характеризуватися у позитивному та нормативному
аспекті. Позитивний аспект передбачає таку модель опису та обґрунтування
окремого явища або процесу, що відбувається інституціональній матриці, яка
заснована на поточному стані розвитку національної економіки. За таких умов
оцінювання

тенденції

інституціонального

середовища

інноваційного

підприємництва і властивих йому еволюційних процесів відбувається переважно
із залученням до аналізу дескриптивно-описових моделей. Нормативний аспект
ґрунтується на визначенні доцільного зразку, який є еталоном для повторення та
наслідування іншими інститутами або учасниками ринку. Такі моделі містять в
своєму арсеналі інструментарії штучного інтелекту, прогнозування, планування,
оптимізації окремих процесів. Концептуальне значення при визначенні
методологічних основ державного регулювання підприємництвом належить
синергетичному підходу. За допомогою зазначеного підходу можливо
сформувати евристичні моделі державного регулювання засновані на підтримці
ринкової самоорганізації та адаптації відкритих систем підприємництва.
Синергетичний

підхід

уможливлює

використання

припущень

щодо

незворотності, спонтанності, випадковості, неврівноваженості інноваційного
процесу. За його дії відбувається синтез керованого й дезорганізованого,
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свідомого й несвідомого, організованого й самоорганізованого, хаотичного й
упорядкованого, передбачуваного й непередбачуваного. З поміж іншого, він є
одним з небагатьох підходів, що поєднує позиції вчених різних економічних
шкіл в процесі наукового пізнання інноваційних явищ та усуває фрагментарність
в оцінюванні соціально-економічних тенденцій , які подекуди наявні в даний час
у сучасній науці при дослідженні складних систем.
Використання синергетичного підходу при визначенні методологічних
основ державного регулювання підприємництвом передбачає, що національна
економіка, яка трансформується здатна самоудосконалюватися, оновлюватися за
рахунок нововведень. Зазначене особливо проявляється за рахунок акумуляції
імпліцитного інноваційного потенціалу, залучені внутрішніх резервів та
актуалізує

наявність

чинників

випадковостей,

адаптивностей,

та

самоорганізацій, які притаманні складним системам. У такому розумінні
інтуїція, імпровізація

і творча активність стейкхолдерів інноваційного

підприємництва значно підсилює результативність державного регулювання.
Усвідомлення окремих властивостей державного регулювання в умовах
трансформації економіки серед яких: гнучкість, здатність до змін, збільшує
розуміння природи адаптації інноваційної політики до реальних, специфічних,
нестандартних або несприятливих умов зовнішнього оточення. Державне
регулювання інноваційним підприємництвом з використанням синергетичного
підходу змушує розглядати таке регулювання як нелінійний процес, при якому
біфуркаційні періоди невизначеності характеризуються альтернативою вибору,
за яких можливі не однозначні, а доповнюючи вектори майбутніх трансформацій
державного впливу. Саме завдяки зазначеному державне регулювання
позбавлене лінійності й має цілий комплекс нелінійних процесів. За таких умов
стратегічно

важливим

є

вчасне

державне

реагування

на

середовище

інноваційного підприємництва саме в точці змін (біфуркації). Водночас
необхідно розуміти, що в процесі державного регулювання інноваційним
підприємництвом існують окремі стадії атрактивності, які можливо описати як
наявність відносно сприятливих чинників розвитку інноваційної діяльності.
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Стадії атрактивності дозволяють ефективно здійснити рефлексивний вплив на
інноваційне підприємництво та його середовище, достеменно визначити
результат такого впливу й прогнозувати можливі шляхи перспективних змін
системи інноваційного підприємництва. З поміж іншого, синергетичний підхід
дозволяє ураховувати усіх учасників інноваційного процесу як елементів
системи, що також перебувають у стані самоадаптації та саморозвитку.
Учасникам інноваційного процесу властива рефлексія і самооновлення, завдяки
їх прагненню до оптимізації своєї діяльності. Кожен з них обирає власну
стратегію індивідуального зросту, позиціонування на ринку й методи
задоволення особистісних цілей [220; 223; 228].
Наведені нами підходи до формування методологічних основ державного
регулювання інноваційним підприємництвом гуртуються на необхідності їх
систематичного перегляду та оновлення за умов сучасних трендів розвитку
національної економіки. Використання описаних підходів засвідчує необхідність
їх системного поєднання в межах державного регулювання, що дозволить з
позицій наукового обґрунтування визначати основні перспективи, стратегії,
механізми необхідні для забезпечення розвитку інноваційного підприємництва в
контексті його функціонально-історичної і еволюційної форм.
Широке коло дослідників при визначенні методологічних основ державного
регулювання
враховувати

розвитком

інноваційного

теорії неоінституціоналізму,

підприємництва

пропонують

інституціоналізму,

холізму та

індивідуалізму. З метою визначення застосування в такому контексті
перелічених теорій, необхідно з’ясувати змістовні ознаки центральної дефініцію,
яка входить до семантичного ядра зазначених теорій – інститут. Початок
детального

аналізу

зазначеної

дефініції

поклав

основоположник

інституціональної школи Т. Веблен [432]. У своїх дослідженнях вчений
розглядав інститути, що утворюють інституціональний каркас національної
економіки, під призмою уособлених в межах установ, об'єктів чи організацій
сформовані погляди на основу державостворення, які змінювалися внаслідок
виконання функцій, реалізації комунікації всередині та за межами матриці. Т.
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Веблен характеризовав такі погляди як «традиції», що діють в певному
ринковому середовищі. Вчений вкладав у розуміння «інститут» досить широке
значення, чим дещо утруднив його осмислення й науковому світі. На широту
поглядів Т. Веблена звернув увагу Дж. Коммонс, зауважуючи, що дана дефініція
потребує конкретизації і не може визначатися лише с позицій наявності традицій
притаманних окремим елементам інституціонального середовища [386].
Для ранніх інституціоналістів основним об'єктом дослідження був індивід,
розглянутий крізь призму взаємин у суспільству. Поняття особистості було
невіддільне від поняття групи. Індивідуалізм був центральною логікою, яка
описувала

причинно-наслідкові

дії

суб’єкту

господарювання.

Розвиток

неоінституціонального напрямку призводить до поступового переосмислення
поняття «інститут». Д. Норт вже не так широко трактував його значення. Під
інститутом вчений розумів вироблені соціальними групами формальні (закони,
нормативно-правові акти, конституції) і неформальні (кодекси поведінки,
прийняті на добровільній основі в групі) обмеження, а також інструменти
державного примусу, що визначають структуру їх взаємодії (поліція, суди,
державні виконавці і т.д.). У розумінні Д. Норта, інститути – це розроблені
«правила гри» в суспільстві, або вироблені індивідуумом обмежувальні межі, що
упорядковують комунікації між членами соціальної групи, визначають склад
спонукальних мотивів суспільної взаємодії в економічній, соціальній, політичній
і духовній сферах [204]. Отже, в даному випадку, основною ключовою фігурою
аналізу є індивід. Б. Мільнер також розглядав інститути як сформовані людьми
певні обмежувальні правила поведінки, а також розроблені механізми примусу
дотримання встановлених правил в суспільстві і економіці, що формують поряд
з цим механізми спонукання до дій [194]. У визначенні О. Ульямсона, інститут це спосіб управління контрактними відносинами компаній, ринків, мережами
партнерств в економіці [434]. Ідеї неоінституціонализму засновувалися на
наступних напрямках: по-перше,

при створенні інституційної матриці

неоінституціоналісти ставали послідовниками неокласичної економічної теорії;
по-друге, визначали можливість вибору членом суспільства інститутів і
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механізмів соціальних дій, в межах яких вони будуть перебувати; по-третє, в
якості найважливішого чинника вибору неоінституціоналісти розглядали
спонукальні мотиви окремого члена групи, принципи і моделі поведінки, якими
він керується при прийнятті рішень; по-четверте, робили акцент на аналізі
структури і організації взаємодії основних економічних агентів (держави,
корпорацій і домашніх господарств).
Оцінювання теорій неоінституциональної школи, дозволило виділити їх
відмінності, які детерміновані: по-перше, різною методологією дослідження
інститутів; по-друге, відмінним розумінням інституційної взаємодії та її впливу
на економіку і суспільство. Ідеї представників теорії інституціоналізму засновані
на методі індукції. Вони вивчали економічні процеси, використовуючи перехід
від приватних методів пізнання до загальних. Неоінституціоналісти, навпаки,
використовують в теоретичних дослідженнях методи дедукції для інтерпретації
певних

явищ

і

процесів

життя

суспільства.

У

представників

неоінституциональної школи в центрі дослідження знаходився вільний
економічний агент, який не залежить від колективних рішень. Більш ранні
інституціоналісти формували соціальні інтереси групи. Ідеї інституціоналізму
розглядаються через призму статичності економічних систем, тоді як
неоінституціоналізм ураховував, що економіка – це відкрита система, що
знаходиться в еволюції, якій властиві технологічні зміни і, відповідно, культурні,
соціальні, політичні процеси більш широкого рівня.
Інституціональна теорія свідчить про постійне переплетіння методологій
холізму та індивідуалізму в економічній теорії. Дослідженням обмежень, що
властиві індивідуалізму, а саме поведінки «людини економічної» приділено
багато уваги у соціології. Вченими пропонувалося розширити обмежувальні
рамки методологічного індивідуалізму за допомогою соціологічного підходу до
розуміння поведінки економічних агентів за рахунок включення моделі
поведінки соціоекономічної людини.

Доцільним при такому поділі є

використання поглядів В. Парето [420], що розподілив соціологію (у якій
аналізувалися нелогічні дії людини як економічного суб’єкту) та економічну

112

теорію (логічні відповідно). Використання теорій неоінституціоналізму,
інституціоналізму, холізму та індивідуалізму при визначенні методології
регулювання розвитком інноваційного підприємництва є важливим заходом при
визначенні організаційних основ формування моделей державної підтримки
інноваційного

розвитку

підприємництва.

Під

час

такого

дослідження

розглядається широке коло різноманітних комунікацій стейкхолдерів ринку,
вхідних ресурсів, інноваційного потенціалу після чого в межах кожної з теорії
виділяються різні підходи до вирішення проблеми ефективного державного
регулювання інноваційним підприємництвом. Важливе значення під час аналізу
теорій полягає у необхідності оновленні якоїсь з них чи їх системному поєднанні
або виробленні власної в межах якої буде можливо у найефективніший спосіб
запропонувати комплекс державних заходів державного регулювання з
урахуванням поточних суспільних, економічних, соціальних, ментальних,
економічних,

законодавчих

умов

функціонування

інноваційного

підприємництва. Така потреба в синтезі та аналіз теорій обумовлюється тим, що
регулювання інноваційної діяльності засноване не лише на досягнення
корисності та прибутковості суб'єктами підприємництва, а й досягненням
державою конкурентних переваг внаслідок розвитку соціально-орієнтованого
підприємництва, яке стимулює рух позаекономічних тенденцій та сприяє
формуванню інноваційного типу національної економіки заснованої на
підтримці соціальних стандартів населення.
Визначення

методології

регулювання

розвитком

інноваційного

підприємництва обумовлює зосередження нашої уваги на порівняно новій теорії
– інституціоналізму, яка і по цей час є досить дискусійною у науковому колі.
Вона засновується на концептуальному розгляді різноспрямованих за функціями
елементів інституціональної матриці та виникаючих в них еволюційних динамік,
а

також

визначає

постулати

перетворення

розвитку

інноваційного

підприємництва в контексті оцінювання системи імпліцитних або експліцитних
стимулів, що направляють вектор державного розвитку в інноваційне русло.
Усвідомлення зазначеного пояснює доцільність використання теоретичних засад
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інституціональної теорії, за допомогою якої можливо запропонувати адекватні
сучасним умовам ефективні інструментарії державної політики. Зазначена теорія
була покладена в основу досліджень Ж. Анрі, С. Ареф'єва, О. Бєляєва,
Т. Веблена, У. Дж. Баумоля, О. Богданова, І. Гнатенко, С. Голубки,
О. Дегтярьова, Л. Кирилова, Р. Коуза, І. Кукси, В. Новікова, О. Оболенського,
Г. Марковіца, Д. Норта, І. Пригожина, В. Рубежанської, В. Сєржанова,
І. Стенгерса та інших вчених. Однак ураховуючи чинник часу, за якого
відбувається історичних рух наукової парадигми, перегляд зазначеної теорії
повинен здійснюватися на безперебійній основі.
Теорія інституціоналізму як один з напрямків науки державного управління,
була започаткована у США у першій половині ХХ ст. та знайшла своє
розповсюдження у працях Т. Веблена [432]. Дослідник описав зазначену теорію
в контексті оцінювання основних соціально-економічних явищ, що відбувалися
в інституціональному середовищі. Наслідувачами цієї теорії були як вітчизняні,
так і зарубіжні науковці, які розширили її методичний інструментарій.
Методичне використання інституціональної теорії в умовах сьогодення є
характерним явищем не лише для багатьох гуманітарних наук. За таких умов
інститути, які у минулому поставали об’єктами дослідження у переважній
більшості серед соціологів та психологів, стали джерелом аналізу в економічних
науках, юриспруденції, державному управлінні, менеджменті, політології,
антропології. Водночас Є. Гурвич визначав складність оцінювання ефективності
інститутів в межах даної теорії, наголошуючи на тому, що воно є занадто
утрудненим, розпливчастим при цьому не зрозумілим є інструментарій такого
вимірювання, внаслідок чого неможливо визначити заходи державного
регулювання [73]. У той час, вважаємо, що оцінювання інститутів доцільно
проводити у поєднанні з аналізом інституціонального середовища (формальних
та неформальних зв'язків у ньому), що може бути покладено в методологічні
основи державного регулювання інноваційним розвитком підприємництва.
Інститутам властиві функції створення (або навпаки) стимулів з інноваційного
прогресу, поліпшення інвестиційної політики, забезпечення модернізації
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виробництва, полегшення доступну підприємців до наявних ресурсів на певній
території. У такому розумінні неможливо визначити ефективні заходи
державного регулювання та забезпечити суспільно-інноваційний прогресу без
удосконалення роботи інститутів. Наукові праці У. Дж. Баумоля і Д. Норта
акцентують на цьому увагу та доводять наявність щільного взаємозв’язку
інституціонального оточення з розвитком підприємництва [13; 204]. Саме
зазначені зарубіжні вчені за допомогою своїх наукових теорій надають сучасній
науці державного управління значне підґрунтя методологічного забезпечення
державного

регулювання

підприємницькою

діяльністю

у

різних

інституціональних вимірах. Державні посадовці, особливо ті, які реалізують
інноваційну

політику,

є

основними

агентами

позитивних

зрушень

в

інституціональній матриці. Суб’єкти підприємницької діяльності адаптують
свою роботи та моделі управління підприємством таким чином, щоби
відповідати вимогам інституціональних змін, ресурсним можливостям та
активно взаємодіяти у межах формальних і неформальних комунікацій з
державою

або

елементами

інфраструктури.

Важливість

використанні

інституціональної теорії в процесі визначення методологічних основ державного
регулювання

інноваційним

підприємництвом

зазначають

О.

Дегтярьов,

В. Новіков [77]. За їх баченням державне регулювання здійснюється в
конкретному інституціональному, економічному, політичному та соціальному
контексті. За таких умов важливого значення набувають адміністративні та
ринкові заходи оновлення інституціонального середовища сприятливого для
розвитку новацій. Науковці відзначають, що за інституціональної теорії
дослідження інноваційного розвитку передбачають формування заходів впливу
за вертикально-горизонтальних напрямків, бо територія держави є своєрідним
просторовим середовищем, у якому суб’єкти підприємництва безпосередньо
комунікують одне з одним та оточенням у тому числі, обмінюючись ресурсами.
Така

комунікація

стимулюють

має

регулюватися

відтворення

виробничих

інститутами,
ресурсів

які значною мірою
й

змінюють

якісні

характеристики інноваційної діяльності. Зазначене підкреслює важливість і
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доцільність застосування інституціональної теорії в контексті державного
регулювання яке здійснюється відповідно просторово-часового контексту в
інституціональному середовищі. Інституціональне середовище інноваційного
підприємництва можливо визначити як сукупність інноваційних підприємств,
об'єктів інноваційної інфраструктури, інститутів, організацій, що забезпечують
сприятливі умови для впровадження нововведень. Отже, розгляд основ
формування методології державного регулювання інноваційним розвитком
засвідчують

перетинання

різних

методичних

підходів,

принципів

та

інструментів які доповнюють один одного.
Узагальнюючи

вищезазначене

можливо

онтологію

державного

регулювання інноваційним підприємництвом (рис. 2.2.).
Реалізація методологічних конструктів

Синтез міждисциплінарних підходів

Обрання інструментів поілтики зростання

Обрання інструментів політики пристосування

Активізація державної політики у періоди
біфуркацій системи

Обрання інстументів випереджаючої політики

Діагностика стадій атрактивності
інституціональної матриці

Конкретизація шляхів інноваційного лідерства

Моніторинг рефлексій і самооновлення
системи і стейкхолдерів підприємництва

Оцінювання глобалізаційних трендів

Забезепечення ринкового саморозвитку

Аналіз економічного розвитку держави

Підтримка політики дерегуляції та
м’якого впливу на підприємництво

Поточний стан розвитку підприємництва

Використання теорій національних
систем, політекономії, математичних
алгоритмів економічної кібернетики,
поведінкових моделей у психології та
соціології, теорії техніко-технологічних
змін та інноваційних укладів

Вивчення зарубіжного досвіду

Обґрунтування цілей, місії,
стратегічних завдань, пріоритетів
інноваційного підприємництва

Проектування, експертиза, реалізація і
моніторинг інноваційної діяльності

Рис. 2.2. Онтологія методології державного регулювання інноваційним
підприємництвом в контексті трансформації інституціональної парадигми
Джерело: розроблено автором

При визначенні основ методології державного регулювання інноваційним
підприємництвом, слід враховувати той факт, що в національній економіці
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доцільна присутність різних типів підприємництва. Водночас перспективними
для формування економіки нового типу заснованої на знаннях є стимулювання
саме інноваційно орієнтованих суб’єктів підприємницької діяльності. Необхідно
створити такі методологічні основи, які будуть сприяти реформуванню
інститутів. Або ж оновити такі, які будуть спроможні забезпечити умови для
інноваційного розвитку виробництва та сфери послуг. За умов, коли приватні
інтереси окремих учасників ринку домінують в інституціональній матриці та
спричиняють опортуністичні явища, відбувається розвиток деструктивного або
руйнівного підприємництва (відповідно концепції У. Дж. Баумоля), яке
спричиняє регрес інноваційного розвитку на макро-, мезо- та мікрорівнях [13].
У разі якщо інтерес від участі в деструктивному та руйнівному
підприємництві домінує в національній економіці, то завдається значна шкода
розвитку

інноваційного

підприємництва

заснованого

на

справедливій

конкуренції. В інституціональній матриці накопичуються негативні явища:
бюрократія, організована злочинність, корупція, силовий перерозподіл бізнесу.
У випадку існування потужних стимулів для розвитку інноваційного
підприємництва, деструктивне або руйнівне підприємництво буде відсутнім.
Тобто діюча державна політика буде обумовлювати стимули підприємців
займатися або руйнівним або інноваційним підприємництвом. Саме у такому
випадку

ефективні

методологічні

основи

державного

регулювання

унеможливлюють руйнацію підприємництва за рахунок визначення найбільш
доцільних офіційних директив, законодавчого базису, обмежень несправедливої
конкуренції (формальні правила), а також стимулювання культурних цінностей
інноваційного розвитку, ментальних норм (неформальні правила).
Важливо забезпечити такі основи державного регулювання, щоб один й той
самий суб’єкт підприємництва не займався одночасно продуктивним та
непродуктивним або руйнівним підприємництвом [13; 49; 75; 132; 317].
Еволюції національної економіки не притаманні лінійні рухи. Циклічність
технологічного та інноваційного розвитку позначалися затяжними кризами, які
змінювалися науковим прогресом або інноваційною революцією. У той час як в
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інституціональному середовищу яке є недосконалим або депресивним стимули
для інноваційного підприємництва практично відсутні. І навпаки, в оновленому
та реформованому інституціональному середовищі інноваційне підприємництво
буде домінувати. Водночас при обранні поведінки суб’єктам підприємницької
діяльності присутній певний суб’єктивізм, на чому також наголошували У. Дж.
Боумоль та Д. Норт [13; 204] . За такого підходу вважалося, що будь-який індивід
ринкової економіки має право вибору: підприємець може намагатися
справедливо та у чесні способи примножити свої прибутки будь-яким
продуктивним і суспільно корисним видом діяльності або обрати інший шлях в
якому проявляється його опортуністична поведінка. Другий шлях відзначається
руйнівними наслідками як для самого суб’єкту підприємництва так і для його
оточення. Таким чином, розглянуті нами умови до формування методологічних
основ

реалізації

підприємництва

державного
в

умовах

регулювання
трансформації

розвитком
дозволяють

інноваційного
відзначити

її

фундаментальне підґрунтя (рис. 2.3). Використання методології на державному
рівні дозолить окреслити стратегічні орієнтири в напрямках: визначення
ступеню доцільного впливу на діяльність інноваційного підприємництва за
допомогою

впровадження

необхідних

ринкових

або

адміністративних

інструментів направлених на реформування, диверсифікацію та стимулювання
технологічних та процесових інновацій; створення необхідного підґрунтя для
забезпечення дифузії інновацій, розробки прогресивних технологій виробництва
у промисловості; удосконалення формальних та неформальних комунікації між
усіма учасниками інноваційної діяльності; урахування в процесі державної
політики взаємозв’язків між інноваційним розвитком підприємництвом,
поточним станом соціально-економічного розвитку національної економіки,
ресурсною базою та пріоритетами територіального розвитку; визначення
концепції державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва;
акцентуації необхідних державних заходів для кластеризації економіки з
урахуванням паритету бізнесу та влади.
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Формування
Акумуляція
Обмін

Біофізіологічний потенціал

Демографічний потенціал

Парадигма
генерації людського
ресурсу

Унеможливлення гістерезису
інституціонального середовища

Парадигма антропії
інституціональних
пасток

Інноваційно-творчий
потенціал

Ядроцентричність
Синерегичність

Моніторинг
Розпізнавання
Урахування

Кластерізація
Ринкова взаємодія
Теорія «Triple Helix»

Мінімізація
адміністративних та
ринкових бар’єрів
Дерегуляція
підприємницької
діяльності

Симультанна методологія
формування Концепції
державного регулювання
інноваційного
підприємництва в умовах
трансформаційної економіки

Полісуб’єктність

Передбачення
Моделювання
Подолання

Діагностика зони
біфуркації
Парадигма
позитивіської
консолідації

Регуляційна, ієрархічна, статусна координація

Парадигма
сигнаторики
імпульсів

Різнорідність
стратегій
діагностики

Симптоматика оцінювання флуктуацій

Рис. 2.3. Методологія формування Концепції державного регулювання інноваційного підприємництва в умовах
трансформаційної економіки
Джерело: розроблено автором
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Запропонована

нами

методологія

симультанного

державного

регулювання інноваційним підприємництвом в умовах трансформації
економіки передбачає синергію парадигм: генерації людського ресурсу,
антропії інституціональних пасток, позитивіської консолідації, сигнаторіки
імпульсів. Вона сприяє поглибленню наукових теорій щодо вирішення
проблематики

методологічного

забезпечення

державного

регулювання

інноваційним підприємництвом в економіці, що трансформується.
В

межах

методології

можливе

удосконалення

формальних

та

неформальних інститутів інституціональної матриці, діяльність яких повинна
спрямовуватися на стимулювання розвитку інноваційного підприємництва.
Методологія

симультанного

державного

регулювання

інноваційним

підприємництвом в умовах трансформації економіки заснована інституційній
теорії. Ефективність такої методології буде обумовлювати формування нової
системи інститутів в межах інституціональної матриці, генерації людського
капіталу здатного реформувати економіку та забезпечити її інноваційний
розвиток, а також вчасного реагування державою на негативні імпульси, що
обумовлюють

інертний

розвиток

інноваційного

підприємництва

в

трансформаційній економіці.

2.3. Система державного формування інфраструктури інноваційного
підприємництва

Критична важливість наявності елементів інноваційної інфраструктури в
національній економіці, обумовлюють необхідність проведення подальших
досліджень та практичних розробок з обраної проблематики. Питання
створення або оновлення елементів інноваційної інфраструктури, завжди
знаходили своє місце у наукових працях вчених. У будь який період розвитку
суспільства та різних типів економічної системи дослідники опікувалися
питаннями ефективної підтримки інноваційної інфраструктури, яка є
важливим чинником забезпечення інноваційної діяльності. У чисельних
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працях вчених серед яких: О. Амоша, Ж. Анрі, О. Жилінська, З. Варналій,
І. Гнатенко, М. Єрмошенко, С. Єрохін, О. Захаркіна, М. Зось-Кіор, В. Зянько,
І. Паризький, А. Поручник, О. Семенюк, І. Семенов, В. Стадник, В. Олійник,
О. Цвик, В. Черняк, О. Шаманська, Й. Шумпетер, І. Штулер, А. Яковлева,
О. Яшкіна доводилася необхідність створення потужної мережі інноваційної
інфраструктури

з

метою

стимулювання

конкурентоспроможності

інноваційної діяльності.
Однак розвиток національної економіки, зміна парадигми комунікацій
стейкхолдерів інноваційної діяльності, становлення принципово нових
підприємницьких зв’язків, світова глобалізація ринку інновацій та трудова
міграція вимагають постійного удосконалення або оновлення наукових
підходів до ефективної підтримки інноваційної інфраструктури за сучасних
умов. Існує необхідність трансформацій наукових поглядів, внутрішніх
менеджеральних

здібностей

кожного

суб’єкту,

що

представляють

інфраструктуру. Зазначене підвищить адаптивність інституціонального
середовища та буде сприяти розвитку інноваційної діяльності на будь-якому
етапі виробництва. За таких умов ентропія поточного стану національної
економіки накопичує та підсилює ентропію попередніх етапів її розвитку, що
особливо проявляється в ретрансляційних діях ентропій попередніх станів на
наступні та призводить до запуску закону синергії для усіх стейкхолдерів
інноваційної діяльності [228; 232].
Елементи

інноваційної

інфраструктури

представляють

собою

багатосегментний комплекс об’єктів інноваційної діяльності, які взаємодіючі
з зовнішнім середовищем генерують або розповсюджують в системі
національної економіки нові ідеї, знання та нововведення та сприяють їх
комерціалізації. Такі елементи постають як проміжний ланцюг між
інноваційними підприємствами та державою, ринковим оточенням і системою
національної економіки у цілому. Об’єктами інноваційної інфраструктури
можуть бути підприємства різних типів власності або масштабів виробничої
діяльності, спілки, прибуткові чи неприбуткові організації, послуги яких, у
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переважності,

спрямовані

на

підтримку,

розвиток

та

реалізацію

у

підприємницькій діяльності інноваційного проекту, окремого заходу або
оновленого технологічного процесу. Такі установи надаючи послуги
стейкхолдерам інноваційної діяльності задають інноваційний тренд розвитку
усій національній економіці [49; 163; 185; 186; 207; 269; 282; 315].
Отже, інфраструктура постає як система складових елементів сприяння
економічного розвитку підприємництва, виконує функцію стимулювання
партнерських відносин, які сприяють розвитку наукової діяльності та
інновацій.
Інформаційна інфраструктура – забезпечує доступ стейкхолдерів ринку
до інформації. У цьому контексті існує досить розгалужена мережа
організацій, включаючи систему національних інформаційних центрів,
науково-технічні організації, що підтримують великий, малий та середній
бізнес,

територіальна

інформаційна

мережа.

Цей

сегмент

включає:

інформаційні центри, органи статистичного та господарського обліку, бази
даних як міжнародних, так і національних кластерів та підприємств [2; 68].
Фінансова інфраструктура включає структурні об’єкти, що забезпечують
доступ інноваційних підприємств до інвестиційних ресурсів. В даний час існує
досить багато джерел фінансової інфраструктури: державний бюджет,
позабюджетні фонди та власні ресурси. Водночас статистичні дослідження
відображають, що основним джерелом фінансування розвитку інноваційних
підприємств є власні кошти. Джерела фінансування інноваційної діяльності
також можна розділити на дві групи [33; 67; 128; 174; 190]:
власні джерела, до яких належать самофінансування за рахунок
використання доходів підприємства;
залучення капіталу шляхом здійснення продажу акцій, облігацій та інших
видів цінних паперів;
депозитні вкладення, займи, фінансовий лізинг;
повернення відсотків за кредитами.
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Зовнішні джерела головним чином формуються за рахунок залучення та
використання

державних

фінансових

коштів,

фінансово-кредитних

організацій, венчурних запозичень інших фізичних чи юридичних осіб.
Потреба використання фінансових ресурсів залежить від фази розвитку
життєвого циклу підприємства. Якщо інноваційні підприємства знаходяться
на етапі свого становлення, то внутрішніх джерел, зазвичай не вистачає для
виживання в конкурентному середовищі. У різні фази діяльності та розвитку
компанії стикаються з різними потребами у фінансуванні, які можна покрити
з різноманітних джерел. У цьому сенсі, оскільки перші три стадії
інноваційного розвитку підприємства зазвичай передбачають діяльність без
отримання прибутку можна здійснити попереднє фінансування (за рахунок
власних джерел засновників) та стартове фінансування (посівний капітал з
залученням коштів інвесторів). На четвертому, п’ятому і шостому етапах
життєвого циклу, коли відбувається розвиток бізнесу, потреба в капіталі стає
більшою, що обумовлено необхідністю функціонування виробничих та
розподільчих потужностей, а також фінансування майбутньої діяльності.
Зовнішні джерела фінансування є вигідними. У цьому випадку важливе
місце мають індивідуальні інвестори – «бізнес-ангели» або зацікавлені
сторони, які також стають інвестиційними фондами з венчурним капіталом.
«Бізнес-ангели» – це елементи інфраструктури представлені на місцевому
або міжнародному ринку, які надають фінансову підтримку в обмін на власну
частку у бізнесі, забезпечують початкове фінансування або здійснюють
хеджування ризику. «Ангели» – це стейкхолдери, які володіють фінансовими
активами, користуються фінансовими стратегіями у прийнятті рішень щодо
інвестицій з високим ризиком та здійснюють страхування своїх вкладеннь.
Зазвичай це мікропідприємства з невеликим штатом працівників, які
оцінюють бізнес-плани та ризики. Вони відіграють особливу роль у процесі
розробки та впровадження інновацій підприємствами, що працюють у галузях,
де максимально високий попит на новації. Венчурні інвестиції – прогресивна
форма фінансування технологічних інновацій, що забезпечує комерціалізацію
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результатів досліджень та впровадження інновацій з високим ступенем
ризику. Венчурні мікропідприємства отримують фінансування за рахунок
коштів великих асоціацій та підприємців, які згодом вкладають їх у ризиковані
підприємства, орієнтуючи діяльність останніх на швидке економічне
зростання.

Ці методи

фінансування,

хеджування

ризиків

ефективно

застосовуються у випадку політичної і економічної нестабільності [182; 201].
Кадрова інфраструктура стає все більше актуальною, через необхідність
залучення трудових ресурсів, що беруть участь у дослідженнях та розробках.
Стає важливою проблема нестачі спеціалізованого технічного персоналу та
кваліфікованих робітників [11; 38; 46; 92]. Останнім часом спостерігається
старіння робочої сили, що чинить перешкоди у залучені нових працівників на
інноваційні підприємства. З розвитком системи підготовки персоналу
необхідно забезпечити збалансоване навчання з усіх сфер виробничої
діяльності та інноваційного процесу. В даний час більшість підприємств
(великих та малих) не мають спеціалістів, які можуть кваліфіковано просувати
нові товари на ринок. Цю проблему можна вирішити, створивши стратегічний
план формування людського ресурсу як на рівні підприємств, так в межах
національної стратегії в галузі освіти, підготовки висококваліфікованих
спеціалістів для всіх видів та сфер інноваційної діяльності. Сьогодні не
вистачає

поглиблених

практичних

досліджень,

навчальні

заклади

забезпечують лише освіту на рівні отримання теоретичного знання. Як
результат, дуже мала кількість студентів-випускників, які працевлаштовані
відповідно отриманої спеціальності. Існує низька мотивація педагогічних
працівників, внаслідок невисокого рівня оплати праці. Більшість вчителів
теоретики і не мають практичного досвіду за спеціальністю, за якою вони
готують студентів. Значна частина навчального матеріалу запозичена в інших
державах і не відображає стану розвитку вітчизняної економіки. Тому,
випускники ще кілька років змушені навчатися практичній роботі, оскільки не
всі теоретичні аспекти мають практичну значущість.
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Техніко-матеріальна інфраструктура, призначена для створення умов для
доступу інноваційних підприємства до критично важливих ресурсів. Вона
включає технологічні майданчики, інноваційні інкубатори, експериментальні
площі, центри передачі технологій тощо. У сучасних умовах розвитку
ринкових економічних відносин підприємства досить часто диверсифікують
свою діяльність, щоб стати більш конкурентоспроможними. З огляду на
відсутність ресурсів для розвитку підприємництва, високий рівень фінансової
залежності, недостатності обігових коштів, зниження попиту з боку держави
на продукції інноваційних підприємств через відсутність впевненості в її
якості, існує необхідність у створенні мережі бізнес-інкубаторів, ефективність
яких засвідчив досвід розвинутих країн [13; 204].
Бізнес-інкубатор – це певна модель, створена місцевими державними
органами або корпораціями, з метою надання допомоги інноваційному
підприємництву шляхом створення сприятливих умов для їх розвитку та
комерціалізації. Інкубатор може існувати як самостійний організаційний
суб'єкт або як частина «технопарку». Технологічні парки часто створюються
як самостійні елементи на базі університетів, тим самим сприяючи
комерціалізації винаходів, результатів наукових досліджень і, водночас,
збільшуючи

доходи

викладачів

та

студентів.

Структура

кожного

технологічного парку визначається його функціоналізацією. У структурі парку
включені: дослідницькі підрозділи; обліковий центр; експериментальне
виробництво;

компанії,

що

спеціалізуються

на

виробництві

високотехнологічних продуктів; юридична та комерційна служба, навчальний
гурток, технічні майданчики. Ядро парку – це інноваційний бізнес-інкубатор,
де дослідник після детальної експертизи свого винаходу, отримує можливість
оренди

(з

пільгами)

майданчиків

або

обладнання,

користується

консультаціями, фінансовою, інформаційною та організаційною підтримкою.
Визначальним чинником економічного зростання на ринку, відкритому
для справедливої конкуренції є забезпечення економічної відкритості за
допомогою прозорості адміністративних процедур [10; 71; 139; 257].
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Консалтингова інфраструктура – це низка організацій, які надають
консультаційні

послуги

інноваційному

підприємництву.

Створення

інноваційних підприємств «непрофесійними» менеджерами призводить до
того, що рівень виживання цих підприємств дуже низький. Забезпечення
доступу

до

професійних

консультацій

(інвестиційних,

логістичних,

маркетингових, а також юридичних) є чинником підвищення ефективності
використання коштів, виділених на розробку інноваційних проектів [109; 152;
173; 188]. Важливе значення в консалтинговій інфраструктурі мають центри
передачі знань, що зазвичай створюються у великих університетах або
академіях, оскільки вони мають найліпшу основу для розробки нових
технологій. Створенням таких центрів з висококваліфікованим персоналом у
різних регіонах може стати пріоритетним стимулом їх інноваційного розвитку.
Важливе місце займає маркетингова інфраструктура. Ефективний
маркетинг – один з основних засад інноваційного розвитку сучасного
підприємства. В даний час компанії наймають фахівців з маркетингу із
спеціальними знаннями у галузі дослідження ринку та просування продукції.
Інноваційні продукти вимагають більш глибокого аналізу, оскільки вони
абсолютно нові для ринку, що потребує ретельного вивчення ринкової
кон’юнктури для задоволення вимог споживача [177; 181; 246]. Необхідно
використовувати різноманітні маркетингові інструменти просування на ринок
продукції, які існують в даний час: ярмарки, реклама, виставкова діяльність та
інше. З огляду на розгалужену систему інноваційної інфраструктури,
вважаємо, що її елементи не можуть функціонувати ізольовано. Успішний
розвиток інноваційного підприємництва можливий лише за умови активної
взаємодії між цими підсистемами, які перебувають у взаємозалежності та
покликані забезпечити розвиток і заощадливе використання інноваційного
потенціалу держави [262; 286; 295; 325].
Інноваційна інфраструктура потребує міцної законодавчої бази, яка
створила б нормативно-правове підґрунтя для підприємницької діяльності, що
забезпечує підприємницьку свободу та надає можливість альтернативного

126

використання ресурсів, що пропоновані ринком з урахуванням технічного або
економічного потенціалу. Існування та ефективне функціонування елементів
інноваційної інфраструктури залежить певною мірою від рівня розвитку
інноваційного потенціалу підприємства, регіону чи країни [251; 259; 266].
У даний час однією з головних проблем доступу підприємців до
інноваційної інфраструктури є відсутність ефективних взаємозв’язків між
учасниками інноваційного процесу, а саме: недостатня прозорість інформації,
низька мотивація з питань саморозвитку, фінансування та маркетингу
інновацій. Враховуючи той факт, що ефективність інноваційних процесів
залежить не тільки від активності учасників цього процесу, а того, як вони
взаємодіють між собою. Ми вважаємо, що учасники такого процесу повинні
буди забезпечені формуванням такої інноваційної інфраструктури, яка
активізуватиме дослідження, визначатиме їх орієнтацію на потреби ринку та
налагоджуватиме комунікацію між учасниками інноваційного процесу.
Підтримка та фінансування інноваційної діяльності створили б умови для
розробки низки конкурентних нововведень необхідних для національної
економіки [27; 29; 249; 252; 333].
Основним заданням інноваційної інфраструктури повинне бути:
розвиток

та

підтримка

малого

та

середнього

підприємництва,

орієнтованого на створення інновацій;
удосконалення

законодавчої

бази

підтримки

інноваційного

підприємництва відповідно європейських стандартів;
подальше спрощення процедури реєстрації та ліквідації підприємств;
унормування системи бухгалтерського обліку, статистичної звітності,
оподаткування, ліцензування та сертифікації;
виховання підприємницького «духу» у молодого покоління, в тому числі
шляхом включення курсів «підприємництва» у спеціальні шкільні програми;
розробка лізингової системи технологічного обладнання для організації
виробництв незначних за обсягами;
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створення регіональних центрів з підготовки, перепідготовки та
перенавчання фахівців (менеджерів, бухгалтерів, юристів);
спрощення процесу лізингу з подальшим викупом або вигідними умовами
оренди технологічного обладнання, транспортних засобів.
При оновленні інноваційної інфраструктури підприємництва, слід
враховувати, що проблеми, з якими стикаються підприємці та новатори, не
тільки економічні, але й соціальні, політичні або інституціональні. Слід
зазначити,

що

діяльність

інноваційних

підприємств

недостатньо

підтримуються чинною законодавчою та регуляторною базою. Законодавча не
у повній мірі регулює фіскальні інструменти для стимулювання інновацій.
Інноваційна інфраструктура, має особливе значення, пов’язане зі
створенням, засвоєнням, впровадженням сучасних продуктів та методів їх
виробництва. Інноваційне підприємництво вимагає добре розвиненої сфери
досліджень та розробок, відповідних установок, пристроїв, технологій, що
створюють, підтримують, впроваджують технічний прогрес, а також
забезпечують високий рівень засвоєння знань, інноваційної організації як в
національній економіці, так і на підприємствах. Ці умови можна трактувати
як елементи людського капіталу (знання / вміння) та матеріального капіталу
(технічні засоби для створення, розповсюдження і застосування технічного
прогресу) або слід розглядати як окремий чинник виробництва [250; 373; 377].
Якщо країна значною мірою використовує передові технології,
підприємства впроваджують інноваційні, а не імітаційні стратегії (тобто
створюють нові продукти та методи їх виробництва, а не наслідують інших),
тісно співпрацюють з науково-дослідними центрами забезпечуючи високий
рівень захисту інтелектуальної власності (патентна охорона та захист
авторських прав), а також відбуваються значні витрати підприємств та уряду
на дослідження, вважається, що ця країна має конкурентну перевагу внаслідок
високих інновацій [35; 37; 332; 378].
Державне регулювання розвитку інноваційної інфраструктури різниться
за країнами світу:
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Європейська модель розвитку інноваційної інфраструктури заснована на
залучені державних фінансів, субсидій, дотацій на ринок праці та спрямована
на створення нових робочих місць, зменшення безробіття;
в окремих країнах інноваційна інфраструктура підтримується шляхом
формування державних стратегій з розвитку: технополій та бізнес центрів
(Японія);

технопарків,

зазвичай

у

технологічно-складних

галузях

промисловості (Індія), лізингових установ та венчурних підприємств, що
надають інноваційним підприємствам фінансову підтримку (Китай);
в США державна підтримка розвитку інноваційної інфраструктури не
така широка. Держава залучає незначні кошти до її підтримки. У переважності
така

інфраструктура

працює

за

рахунок

інвестицій

від

приватних

стейкхолдерів ринку [375; 380].
Ефективність розвитку інноваційної інфраструктури також залежить від
використання окремих інструментів державного впливу у цій галузі. Як і
будь-яка стратегія, інноваційна політика не може бути тотожною для всіх
країн, але вона має одну мету: стимулювання інноваційного підприємництва,
розвитку людського потенціалу та науково-технічного прогресу. Залежно від
соціально-економічного розвитку кожна держава на власний розсуд обирає
форми, методи та інструменти її державного регулювання. Наприклад, у
Німеччині та Японії, де держава відіграє особливу роль у формуванні ринкової
економіки, здійснюється політика протекціонізму, для підтримки вітчизняних
виробників. Держава формулює цілі, задачі, принципи державної політики та
визначає пріоритети у галузі інновацій або науки [313; 320; 331; 337].
У даний час провідні науковці світу, залежно від ступеня втручання
держави в економіку, виділяють три групи країн за формуванням політики
підтримки інноваційної інфраструктури:
у першій групі необхідність втручання держави в діяльність інноваційної
інфраструктури є пріоритетною (Японія, Франція);
друга група характеризується домінуванням політики саморегулювання
ринку (США, Великобританія);
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третя група комбінує позиції державного втручання з політикою
саморегулювання ринку (Велика Британія, Швейцарія, Польща).
Відповідно до рівня та форм підтримки інноваційної інфраструктури у
всьому світі можливо виділити:
державну політику динамічного впливу на інноваційну інфраструктуру та
її формування;
державну політику децентралізованого регулювання інноваційною
інфраструктурою;
державна політика комбінованого впливу регулювання інноваційною
інфраструктурою.
Здійснюючи державну політику динамічного впливу на інноваційну
інфраструктуру та її формування, держава визнає наукову діяльність, технікотехнологічні перетворення та людський капітал як концептуальні або
вирішальні чинники зростання національної економіки. Зазначену політику
успішно використовують європейські країни. Країна, яка практикує державну
політику децентралізованого регулювання інноваційної інфраструктурою,
зберігає позицію головного лідеру. Водночас директивні настанови відсутні,
політика розвитку інноваційної інфраструктури базується на паритетах
бізнесу та влади [24; 44; 80; 144].
Державна політика комбінованого впливу регулювання інноваційної
інфраструктурою здійснюється в країнах, де значна частина економіки
належить підприємницькому сектору, а держава зацікавлена у підтримці та
забезпеченні високого рівня експортного потенціалу.
Західноєвропейська

державна

політика

підтримки

інноваційної

інфраструктури, як правило, базується на стимулюючій діяльності провідних
інфраструктурних елементів – невеликої кількості великих об’єктів, здатних
підтримувати інноваційну діяльність. Такі корпорації отримують вигоду від
залучення значної частки державних коштів призначених для науководослідної та експериментально-конструкторської діяльності. Наприклад, у
Великобританії понад 76% від загального фінансового забезпечення
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інноваційної діяльності призначалися лише для 9 елементів інноваційної
інфраструктури.
Для

підтримки

функціонування

інноваційної

інфраструктури

керівництвом ЄС було прийнято численні заходи в напрямку стимулювання
науково-дослідних розробок та поліпшення комерціалізації ноу-хау на
зарубіжних ринках. Різноманітність цих заходів також відображає відмінність
соціально-економічних умов, культурних пріоритетів та державних орієнтирів
відповідно країн-членів ЄС. Зокрема в 1999 р. у Європі були започатковані
«Стратегічні орієнтири формування інфраструктури нового типу» та було
розширено аналітичну базу її дослідження. У березні 2003 р. Європейська рада
в Лісабоні запропоновала нові напрямки формування бізнес-центрів,
технопарків та венчурних компаній. Також було досягнуто домовленості між
країнами ЄС про напрямки формування заходів зі збільшення наукових
досліджень, що фінансуються за рахунок приватних фондів бізнесу.
Державами-членами ЄС вжито низку заходів для збільшення інвестицій у
венчурні установи [16; 146].
У країнах ЄС 38 % витрат на НДДКР надходять з державних фондів.
Ситуація значно відрізняється в США, де держава фінансує лише 33% витрат,
в Китаї, Японії та Південній Кореї цей показник не перевищує 30% [87; 293].
Державна політика в напрямку формування інноваційної інфраструктури
відрізняється окресленням стратегічних цілей для кожного регіону залежно
від його ресурсного забезпечення та конкурентних переваг. Ця стратегія
ґрунтується на: діагностиці сильних і слабких сторін території; постійному
удосконаленні координації національної, регіональної та європейської
державної політики щодо розвитку інноваційного підприємництва;
Швейцарія та Фінляндія вважаються найкращими у світі в напрямку
формування державної політики стимулювання інноваційної інфраструктури.
Ізраїль, Франція, Нідерланди, Німеччина та США характеризуються високим
рівнем інноваційної інфраструктури, а також Тайвань, Швеція та Японія, в
яких особливо розвинені технологічні інфраструктурні елементи. У цих
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країнах створюється і використовується у виробництві технічний прогрес, в
той же час ці країни є експортерами технологічних інновацій, а це означає, що
розроблені в них рішення використовуються у всьому світі. Економіка цих
країн включена в інноваційне ядро світової економіки. До ядра входять країни,
в яких щорічно отримується щонайменше 20-35 патентів на корисні моделі,
зареєстрованих на мільйон жителів. Вони є найбагатшими країнами світу, які
роками характеризуються стабільним економічним зростанням. Зазначені
країни конкурують між собою за нові ринки та споживачів, в першу чергу за
рахунок ефективної інфраструктури, інновацій та технологічного прогресу, а
також сприятливого інноваційного середовища для ведення бізнесу. Той факт,
що найбільше патентів на душу населення отримується в країнах
технологічного та інноваційного ядра, особливо в США, Швейцарії та Японії,
не означає, що мешканці цих країн є виключно талановитими, хоча це явище
може мати місце. Зазначені країни десятиліттями формують інноваційну
інфраструктуру. Швейцарія та Японія отримують найбільше патентів на душу
населення, на це явище впливає формування критичної маси інноваційно
активних підприємців, що стимулюється урядом країн [293; 312].
Серед інших причин, сутність цього явища полягає в тому, що завдяки
досягнутому рівню економічного та технологічного розвитку в цих країнах
існує попит на інновації і створені інфраструктурні умови для їх
комерціалізації. Чинником економічного зростання там є не стільки саме
інноваційне

підприємництво,

скільки

інновації,

які

залежать

від

інфраструктури, що використовується для їх створення.
Конкурентоспроможність інноваційного підприємництва значною мірою
залежить

від

поведінки

органів

державної

влади,

ефективності

функціонування держави та інституціонального середовища економіки. Слід
зазначити, що економічні успіхи багатьох країн, ефективне подолання
виникаючих труднощів та вирішення сучасних викликів залежать від правової
або політичної системи, а також від ефективності проведеної політики
дерегуляції. Ці елементи становлять політичну та соціальну інфраструктуру
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розвитку інноваційної економіки. Позитивним прикладом використання цього
чиннику зросту є Японія та «азіатські тигри», а негативним – слаборозвинені
африканські країни [71; 125; 246].
Є

розповсюдженою

думка,

що

глобалізація

економіки

означає

турбулентність держави, і особливо в інноваційному підприємництві.
Глобалізація змінює умови функціонування національної економіки і вимагає
іншого підходу держави до інноваційного підприємництва. У світовій
економіці роль інституціональних умов зростає, а конкурентоспроможність
країн дедалі більше залежить від реалізації функцій покладених на державу.
Умовою ефективної конкуренції України у світовій інноваційній системі
є політична стратегія, заснована на принципах парламентської демократії,
економічної та підприємницької свободи. У цій системі законодавча
діяльність ВРУ повинна сприяти формуванню інноваційної інфраструктури та
підвищенню конкурентоспроможності, тоді як відповідні правові норми
можуть сприяти кон’юнктурним перетворенням. Уряд, що діє відповідно до
правил цієї системи, повинен вміло адаптувати свою політику до змін в
економіці та в глобальному масштабі таким чином, щоб державна політика в
тій чи іншій країні була адаптована до економічних викликів сучасності. Щоб
досягти

ефективного

державного

регулювання

інноваційним

підприємництвом, урядові рішення повинні прийматися одноголосно і
представлятися громадськості таким чином, щоб вони подавали сигнали
суб’єктам підприємництва про наміри органів державної влади та спосіб їх
здійснення. Для національної економіки важливо, щоб урядові рішення не
тільки приймались, але й не ефективно виконувались, а бюрократія, пов’язана
з їх виконанням, є чинником, що стримує економічний розвиток.
В окремих країнах, беручи до уваги їхні ментальні традиції та особливості
сучасної правлячої еліти, вищезазначені елементи ефективної держави щодо
створення інноваційної інфраструктури різною мірою підтримують економіку
та конкурентоспроможність. Найвищій рівень інноваційності державної
політики знаходиться в Сінгапурі, скандинавських країнах, Ірландії,
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Нідерландах, Швейцарії, Австралії та Новій Зеландії. Підприємці Німеччини,
США, Канади, Великобританії, Малайзії та Чилі. У цих країнах підприємства
можуть розраховувати на стабільну та ефективну підтримку інноваційної
діяльності.

Інфраструктурна

підтримка

економіки

слабша

в

країнах

Середземномор'я та Східної Азії. Практично відсутня у Латинській Америці та
колишніх соціалістичних країнах [246; 254; 258; 306].
У світовій економіці країни, які пропонують підприємцям сучасну
інфраструктуру, котра дозволяє зменшити витрати, отримувати високоякісну
продукцію

та

формувати

глобальні

міждержавні

зв’язки,

можуть

розраховувати на конкурентні переваги. Потоки залучених коштів в
національну економіку значно вищі у країнах, що мають відповідну
матеріальну та нематеріальну інфраструктуру. Які бажають і здатні
підтримувати підприємства та їх конкурентоспроможність [4; 305].
В умовах трансформації національної економіки існує потреба формувати
такі об’єкти інноваційної інфраструктури, які будуть стимулювати реалізацію
інноваційного процесу на будь-якому етапі виробництва. Такі об’єкти повинні
підтримувати найперспективну ідею бізнесу, інноваційні проекти або задуми,
з метою їх перетворення в товар або послугу. Важливим є підтримка
прикладних

фундаментальних

досліджень,

високотехнологічних

конструкторських випробовувань, маркетингу, комерціалізації технологій.
Особливо актуальною є така підтримка через специфіку інноваційного
процесу, який характеризується:
непередбачуваністю кінцевих результатів через високоризикованість
стадійних процесів;
складністю залучення інвестицій на покриття витрат в процесі реалізації
інноваційного проекту;
відсутністю

або

обмеженою

кількістю

працівників

необхідної

спеціальності, які здатні креативно та творчо мислити або топ менеджерів
здатних організовувати у найліпші способи інноваційний процес;
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важливістю здійснення високотехнологічних точних процесів в умовах
невизначеності або несприятливості правових, соціальних, економічних,
технологічних та інших чинників зовнішнього середовища.
За перелічених умов організація інноваційного процесу передбачає
присутність елементів інноваційної інфраструктури на усіх його етапах. Така
присутність буде сприяти ефективному управлінню ризиками за рахунок
вчасного реагування на нестабільне зовнішнє оточення, що обумовлює
унікальний ефект дії інноваційної інфраструктури, як допоміжного чиннику
реалізації етапів виробництва. У додатку В зображено залежність етапів
інноваційного процесу від інноваційної інфраструктури.
Інноваційна інфраструктура підтримує реалізацію інноваційного процесу
за рахунок притаманних їй функцій:
всеохоплюваності –

розподілу інфраструктурних елементів на усіх

територіях за рахунок наявності в її сегментах інноваційних технологічних
центрів, бізнес-ангелів, венчурних підприємств, інжинірингових фірм, які
можуть локально сприяти вирішенню питання забезпечення інноваційного
процесу необхідними ресурсами;
універсальності – забезпечення конкурентоздатності інноваційного
проекту, який реалізується у будь-якому секторі національної економіки на
певній території;
кваліфікаційності – наявності широкого кола фахівців, здатних
обслуговувати інноваційний процес;
ефективності

–

спрямування

на

комерціалізацію

результатів

інноваційного проекту, як кінцевої мети інноваційного процесу;
гласності – готовності до партнерської співпраці з будь-якими суб’єктами
ринку з метою надання їм усього наявного спектру послуг;
адаптивності – здатності швидко пристосовуватися до мінливого
зовнішнього середовища шляхом реактивного реагування на зміни.
Напрямки державного регулювання інноваційною інфраструктурою
можна визначити в контексті функціонування «потрійної спіралі» - Triple
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Helix. Зазначену спіраль започаткували в теорії інноваційного розвитку
науковці Г. Етцковіч та Л. Лідесдорф [389; 403]. Адаптована модель концепції
«потрійної спіралі» Triple Helix з компонентами інноваційної інфраструктури
зображена у додатку Г та у праці [220, с. 52].
Інноваційний потенціал підприємницької діяльності та ефективна його
реалізація посідають важливе місце в контексті підвищення інноваційності не
тільки на державному або національному рівні, але й регіональному.
Основною метою заощадливого використання інноваційного потенціалу, є
створення та підтримка існуючої інноваційної інфраструктури, здатної
позиціонуватися як комунікативний канал передачі або обміну знань, ресурсів,
ідей, технологій між стейкхолдерами інноваційного підприємництва.

Висновки до розділу 2

За

результатами

розгляду

методологічних

основи

забезпечення

державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах
трансформації національної економіки відзначено концептуальні орієнтири
формування інноваційної політики розвитку інноваційного підприємництва,
обґрунтовано

комплекс

найдоцільніших

методологічних

підходів

до

визначення інноваційних процесів у підприємництві, визначено базис
методології

державного

регулювання

розвитком

інноваційного

підприємництва в умовах трансформаційної економіки, удосконалено
методичний інструментарій для оновлення інфраструктурних елементів.
Основні завдання, які вирішені у другому розділі роботи, полягають у
наступному:
1.

Відзначено, що основи формування методології забезпечення

державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах
трансформації національної економіки передбачають насамперед визначення
орієнтирів інноваційної політики. За такого визначення необхідним є
урахування минулого досвіду розвитку інноваційної системи, за рахунок
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повної та всебічної орієнтованості держави-регулятора на пошук

і

стимулювання імпульсів техніко-технологічного та соціально-економічного
характеру. Запропоновані такі орієнтири в межах теорії динамічних
можливостей інституціонального середовища та акумуляції його адаптаційних
здатностей як: застосування інструментарію теорії стійкого розвитку, ризикменеджменту, ціннісно-поведінкової парадигми.
2.

Визначено, що умовою формування методології є розвиток

компетенцій та

визначення імпульсів в межах темпоральної теорії

трансформації економічної системи, що передбачає: визначення маркерів
біфуркаційних

процесів

горизонту

планування

окремих

періодів

інноваційного розвитку; актуалізації ціннісних орієнтацій перспективного
розвитку; здатності формування комунікацій та спільному пошуку рішень
виходу з кризи; можливості визначати ринкові провали, загрози та причини
інертного розвитку підприємництва; здатності реконфігурувати поточний
потенціал та ресурсні можливості бізнес-середовища.
3.

Вcтановлено

регулювання

методологічні

розвитком

основи

інноваційного

реалізації

державного

підприємництва

з

позицій

неоінституціонального підходу, які базуються на синергетичному поєднання
процесів

забезпечення

генерації

людського

ресурсу,

ентропії

інституціональних пасток, позитивістської консолідації стейкхолдерів ринку
та

сигнаторики

імпульсів

інституціонального

середовища.

Реалізація

методології буде сприяти поглибленню наукових знань щодо розв’язання
проблеми

методологічного

інноваційного

підприємництва

забезпечення
в

умовах

державного
трансформації

регулювання
економіки.

Концептуалізація орієнтирів державного регулювання у межах теорії
динамічних можливостей системи інституціонального середовища дозволили
розвинути методологічний каркас, який представляє собою авторське бачення
на перегляд та оновлення підходів до інтерпретації наявних і розробки нових
теоретичних концепцій методологічного базису державного регулювання
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розвитком

інноваційного

підприємництва

в

умовах

трансформації

національної економіки.
4.

Відзначено методологічні імперативи, які охоплюють урахування

темпоральності процесу державного регулювання інноваційним розвитком
підприємництва в межах загальновизнаної вітчизняної моделі соціальноекономічного розвитку, конвергенції найбільш ефективного європейського
досвіду в систему національної економіки, формування позитивної синергії
інституціональних зрушень в трансформаційних перетвореннях, накопичення
людського ресурсу здатного здійснювати державне регулювання та керування
інноваційними процесами на мікрорівні. В процесі інтерпретації траєкторії
інституціонального розвитку середовища інноваційного підприємництва
запропоновано виділяти формальні, неформальні та спонтанні (випадкові)
інституціональні рамки, результативність та дієвість яких в умовах
національної економіки обумовлює накопичення позитивної або негативної
синергії, що формує подальший вектор соціально-економічних зрушень та
відзначає еволюційну парадигму подальшого розвитку інноваційного
підприємництва.
5.

Дістала подальшого розвитку концепція У. Дж. Баумоля у

напрямку деструктивного руйнування традиційної моделі підприємництва
інструментарієм державного регулювання з умовами формування соціальноорієнтованого

підприємництва

в

системі

трансформації

національної

економіки. Запропоноване авторське бачення усуває прогалини в науковій
думці в контексті позитивізації погляду на кризові явища в національній
економіці, які з урахуванням ефективних заходів державного регулювання
задають позитивний тренд інноваційному розвитку.
6.

Розроблено пропозиції щодо подальшого розвитку інноваційної

інфраструктури

як

визначального

драйверу

позитивних

зрушень

інституціонального середовища та джерела формування позитивної синергії
інноваційного розвитку підприємництва. Відзначено етапи формування такої
інфраструктури відповідно життєвого циклу інноваційного проекту, в процесі
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чого за рахунок досягнення компліментарності інфраструктурних елементів
формуються імпульси для подальшого стимулювання економіки, заснованої
на дифузії інновацій. Зазначене надає змогу державі, як ініціатору
регулювання, визначати напрямки оновлення інноваційної інфраструктури з
урахуванням сучасних умов. Відзначено необхідність резервного накопичення
ресурсного

потенціалу

інноваційного

підприємництва

(фінансового,

кадрового, техніко-технологічного, інформаційного) та визначено напрямки
його використання відповідно етапів реалізації інноваційного проекту.
Зазначені дії мають важливе значення для підвищення інноваційного розвитку
на макрорівні і формування подальшої стратегії інноваційного розвитку
стейкхолдерів підприємництва. Відзначено необхідність раціонального та
заощадливого використання накопиченого ресурсу з метою його швидкого
залучення у періоди трансформацій національної економіки та настання
кризових тенденцій у внутрішньому оточенні підприємництва.

Основні результати досліджень автора, що викладені у другому розділі,
відображено у наступних наукових працях [209; 210; 211; 215; 218; 223; 224;
225; 228; 232; 235; 408; 414; 416].
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РОЗДІЛ 3.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕАЛЬНОГО СТАНУ ТА
КОМПЕНСАТОРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ
ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
3.1. Аналіз тенденцій розвитку інноваційного підприємництва в
Україні

Необхідним заходом є аналізу розвитку інноваційного підприємництва за
секторами та регіонами України, важливість здійснення такого оцінювання
викликана

необхідністю

виявлення

імпульсів,

що

сприяють

або

перешкоджають створенню та розвитку інноваційних підприємств, визначенні
«точок росту», концептуалізації конкурентних переваг за секторами
економіки, підвищенні темпів економічного зростання в умовах недосконалої
конкуренції, деталізації перспективних заходів та впроваджені ефективних
інструментів державного регулювання інноваційною діяльністю в системі
національної економіки [208; 211; 413; 415].
Слід відзначити, що Україна тільки починає створювати умови для
розвитку інноваційного підприємництва:
формуються

осередки

інфраструктурної підтримки

інноваційних

підприємств;
впроваджуються

національні,

регіональні

та

місцеві

програми

підтримки розвитку;
переглядаються податкові важелі їх діяльності;
надаються пільги та субсидії інноваційно-активним підприємцям.
Проте, як свідчать результати діяльності зазначених підприємств, ці
заходи є не достатньо ефективними та не дають бажаних результатів.
У такій ситуації для сучасної України потреба у сприянні розвитку
інноваційного підприємництва посилюється, з одного боку, конкуренцією
західних фірм з точки зору високого технологічного рівня і якості продукції, і,
з іншого боку, конкуренцією країн Азії, заснованої на дешевій робочій силі.
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При цьому, відповідно до даних, відображених у низці міжнародних
рейтингів, Україна має досить низькі позиції з розвитку інноваційної
діяльності у порівнянні з розвиненими країнами світу. Так, відповідно до
опублікованого агентством Bloomberg рейтингу 60 кращих інноваційних
економік світу (The Bloomberg Innovation Index), Україна протягом останніх
років мала негативну тенденцію до зниження своїх позицій (рис. 3.1).
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Позиція України серед 60 країн світу

Рис. 3.1. Позиціонування України у рейтингу інноваційних економік
світу
Джерело: згруповано автором на основі даних [242]

Негативний тренд України у згаданому рейтингу у 2019 році
обумовлений низькою продуктивністю праці (60 місце серед 60 країн),
недостатньою інтенсивністю досліджень та розробок (54 місце), незначною
кількістю виробництва товарів з високою доданою вартістю (58 місце),
низьким рівнем концентрації досліджень (46 місце). При цьому наша країна
має певний потенціал до покращення даної ситуації за рахунок достатньо
високого рівня ефективності вищого навчання (28 місце), патентної активності
(35 місце) та концентрації високих технологій (37 місце) [242].
Відповідно звітних даних Глобального індексу інновацій (The Global
Innovation Index) Україна у 2019 році втратила свої позиції на 4 місця та
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зайняла 47 сходинку серед країн світу за якими здійснювалося рейтингове
оцінювання (табл. 3.1.).

Таблиця 3.1.
Динаміка позицій України за даними відображеними у рейтингу
Глобального індексу інновацій
Показник
2013
2014
2015
2016
2017
Місце у рейтингу
71
63
64
56
50
Країни світу
(142) (143) (141) (128) (127)
Суб-індекси:
Ринкові інституції
105
103
98
101
101
Людський капітал та дослідження
44
45
36
40
41
Інфраструктура
91
107
112
99
90
Розвиток ринку
82
90
89
75
81
Розвиток бізнесу
79
87
78
73
51
Знання та технологічні розробки
45
32
34
33
32
Творчі розробки
81
77
75
58
49
Джерело: згруповано автором на основі даних [56; 239; 241; 336]

2018
43
(126)

2019
47
(129)

107
43
89
89
46
27
45

96
51
97
90
47
28
42

Втрата Україною позицій у вищевказаному рейтингу обумовлена
значним погіршенням таких показників, як: «Людський капітал

та

дослідження» (зниження на 8 позицій у порівнянні з 2018 роком),
«Інфраструктура» (зниження на 6 позицій). Показники «Розвитку бізнесу» і
«Знань та технологічних розробок» погіршили свої значення у 2019 році на 1
позицію. При цьому позитивну динаміку відобразили показники: «Ринкові
інституції» (зростання на 11 позицій у порівнянні з 2018 роком) та «Творчі
розробки» (зростання на 3 позиції) [413].
Слід зазначити, що ефективність розвитку інноваційної діяльності в
країні

знаходиться

у

прямій

залежності

від

загального

стану

та

конкурентоспроможності національної економіки, високий рівень якої, у свою
чергу, забезпечуватиме вітчизняні інноваційні підприємництва необхідними
для створення та стабільного функціонування ресурсами. У зв’язку з цим,
доцільно розглянути позиції економіки України у міжнародному рейтингу
країн світу, що характеризують Індекс глобальної конкурентоспроможності
(The Global Competitiveness Index), за яким у 2018-2019 рр. Україна посіла 85
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сходинку [413]. Відповідно до табл. 2, Україна протягом 2018-2019 років
втратила 4 позиції у рейтингу глобальної конкурентоспроможності та зайняла
85 місце серед 141 країни світу (табл. 3.2.).

Таблиця 3.2.
Динаміка змін позицій України за складниками «Індексу глобальної
конкурентоспроможності» (од., відносно попереднього періоду)
Складники
Місце у рейтингу

2014/2015
+8

2015/2016 2016/2017
-3
-6

2017/2018
+4

2018/2019
-4

Інститути ринку

-+7

0

+1

+11

+14

Інфраструктурне
забезпечення
Макроекономічний
стан
Початкова освіта та
охорона здоров’я
Освіта усіх рівнів

0

-1

-6

-3

+21

+2

-29

+6

+7

-12

+19

-2

-9

+1

-48

+3

+6

+1

-2

-9

Забезпечення
товарного ринку
Становище ринку
праці
Функціонування
фінансового ринку
Технологічне
озброєння
Ємність ринку

+12

+6

-2

+7

+44

+4

+24

+17

-13

+27

+10

-14

-9

+10

-16

+9

-1

+1

+4

+3

0

-7

-2

0

0

Розвиток
підприємництва
Нововведення

-2

+8

+7

+8

+5

+12

+27

+2

-9

+1

Джерело: згруповано автором на основі даних [56; 239; 240; 413]

Втрата рейтингових позицій у 2018-2019 роках обумовлена різким
погіршенням показників окремих суб-індексів, які мали загальну тенденцію до
покращення, починаючи з 2015 року, а саме: «Макроекономічний стан»
(зниження на 12 позицій у порівнянні з попереднім періодом), «Початкова
освіта та охорона здоров’я» (зниження на 48 позицій), «Освіта усіх рівнів»
(зниження на 9 позицій), «Функціонування фінансового ринку» (зниження на
16 позицій). В той самий час одні з ключових показників, що обумовлюють
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розвиток інноваційної діяльності в країні, протягом досліджує мого періоду
мають стійку тенденцію до покращення: «Становище ринку праці» (зростання
на 27 позицій), «Забезпечення товарного ринку» (зростання на 44 позиції),
«Розвиток підприємництва» (зростання на 5 позицій), «Технологічне
озброєння» (зростання на 3 позиції), «Нововедення» (зростання на 1 позицію).
Таким

чином,

враховуючи

дані

«Індексу

глобальної

конкурентоспроможності» та «Глобального індексу інновацій» в яких
відображений стан розвитку інноваційної діяльності в України за окремими
показниками, слід відзначити, що Україна має інноваційний потенціал для
розвитку інновацій, зокрема людський, що дає нашій державі конкурентні
переваги світовому рівні. Основні проблеми, які обумовлюють інертний
розвиток підприємництва гуртуються на нестабільності функціонування
ринкової інфраструктури, слабкості політичного середовища, низькому рівні
освіти та незадовільному макроекономічному становищі.
З метою моніторингу показників інноваційної діяльності в країни, а також
для отримання можливості їх якісного порівняння з показниками інших
європейських країн в Україні було запроваджено проведення Державною
службою статистики (далі – Держстат України) статистичного спостереження,
яке здійснюється відповідно до «Методологічних положень з організації
державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності
підприємств» [241]. Зазначене статистичне спостереження складається з двох
напрямків:
спостереження

за

інноваційною

діяльністю

підприємств,

що

здійснюється за формою № ІНН «Обстеження інноваційної діяльності
підприємства за період 20_-20_ років» (проводиться за парними роками через
рік), ураховує вимоги ЄС щодо статистичних обстежень інноваційної
діяльності та передбачає заповнення шаблону анкети, яке затверджена ЄС;
оцінювання

інноваційної

діяльності

промислових

підприємств

здійснюється у відповідності форми № 1-інновація «Обстеження інноваційної
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діяльності промислового підприємства» (проводиться за парними роками
через рік) [241; 413].
Результати статистичних спостережень по вищевказаним напрямам
публікуються у відповідних розділах щорічного статистичного збірника
«Наукова та інноваційна діяльність в Україні», а також оприлюднюються на
веб-сторінці на офіційному сайті Державної служби статистики України [241].
Проаналізуємо данні, які розраховані з урахуванням міжнародної
методології відповідно першого напряму статистичного оцінювання, що
деталізують позиції регіонів України за розвитком інноваційної діяльності. На
початку існує потреба оцінки динаміки змін кількості інноваційно-активних
підприємств за територіями України відповідно попередніх років (табл. 3.3.).

Таблиця 3.3.
Частка інноваційно-активних підприємств за регіонами України,
відповідно міжнародної методології

2010-2012
Область,
місто

Усього по
Україні
Вінницька
Волинська
Дніпропет
ровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
ІваноФранківська
Київська
Кіровог
радська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська

2012-2014

2014-2016

2016-2018

%у
загальній
кількості
ІАП

%у
загальній
кількості
ПР

%у
загальній
кількості
ІАП

%у
загальній
кількості
ПР

%у
загальній
кількості
ІАП

%у
загальній
кількості
ПР

%у
загальній
кількості
ІАП

%у
загальній
кількості
ПР

100

20,37

100

14,59

100

18,38

8173

28,06

3,00
1,95

24,21
24,64

3,57
1,81

17,32
13,31

2,41
1,47

15,17
14,4

2,48
1,75

24,17
26,05

7,86

19,05

8,40

13,32

9,34

18,98

9,49

28,99

8,14
2,01
1,44
4,88

21,29
16,55
16,75
26,1

1,10
2,42
1,62
5,97

12,89
13,92
11,89
18,84

1,69
2,69
1,53
4,04

11,04
17,75
13,83
17,5

1,77
2,29
1,82
4,31

17,92
23,73
26,9
28,73

2,57

28,9

3,28

21,07

2,37

19,71

2,17

27,44

6,57

27,18

6,56

18,08

5,10

17,7

6,36

30,82

1,37

19,08

2,06

16,94

1,81

19,33

2,01

32,8

2,90
6,23
2,61
3,77

16,07
21,92
28,15
15,01

0,15
7,44
2,67
5,26

15
15,92
16,34
12,48

0,67
6,59
1,88
5,24

12,59
18,44
15,36
16,32

0,75
6,66
1,63
4,37

21,79
29,14
20,91
22,65
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Продовження табл. 3.3
2010-2012

2012-2014

2014-2016

2016-2018

Область,
місто

%у
загальній
кількості
ІАП

%у
загальній
кількості
ПР

%у
загальній
кількості
ІАП

%у
загальній
кількості
ПР

%у
загальній
кількості
ІАП

%у
загальній
кількості
ПР

%у
загальній
кількості
ІАП

%у
загальній
кількості
ПР

Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

1,69
2,47
1,54
1,37
8,60
1,36
2,40
2,05
1,34
1,83

12,99
28,79
18,54
19,63
23,89
17,50%
23,35
19,22
23,13
20,82

1,47
3,65
1,59
1,91
11,19
1,79
1,96
2,08
1,62
2,47

6,64
0
11,5
15,2
20,87
14,66
10,9
11,61
16,42
17,78

3,08
2,69
1,83
1,90
9,40
1,53
1,69
1,59
0,71
1,75

18,38
23,78
17,19
19,92
23,39
16,08
12,8
11,81
9,68
16,54

2,66
1,28
1,74
1,91
8,20
1,55
2,03
1,90
0,93
1,71

23,56
17,83
25,4
31,58
30,1
26,08
23,61
21,71
20,05
24,39

м. Київ

16,83

17,68

17,95

11,41

26,99

21,41

28,24

33,74

де ІАП – інноваційно-активні підприємства; ПР - підприємств регіону
Джерело: згруповано автором на основі даних [241]

Відповідно до таблиці 3.3., протягом 2010-2018 років наявна позитивна
тенденція до зростання чисельності інноваційно-активних підприємств в
Україні, про що свідчить збільшення їх кількості майже на 8% у 2016-2018
роках у порівнянні з 2010-2012 роками. При цьому, лідируючі позиції за
часткою

інноваційно-активних

підприємств

у

загальній

кількості

регіональних підприємств протягом 2016-2018 років займали Кіровоградська
(32,80%), Тернопільська (31,58%), Київська (30,82%), Харківська (30,10%),
Львівська (29,14%) області та м. Київ (33,74%). Аутсайдерами за аналогічним
показником у зазначеному періоді були Рівненська (17,83%), Донецька
(17,92%) та Луганська (21,79%) області. Варто зазначити, що збільшення
кількості інноваційно-активних підприємств Україні протягом 2010-2018
років відбувалося не за рахунок росту виробництва інноваційної продукції чи
розробок інноваційних процесів, а завдяки збільшенню кількості підприємств
з нетехнологічними (маркетинговими та/або організаційними інноваціями),
кількість яких у 2016-2018 роках виросла на 13,2% у порівнянні з 2010-2012
роками та на 28,4% у порівнянні з 2014-2016. При цьому кількість підприємств
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з технологічними інноваціями знизилась у 2016-2018 роках в цілому на 28,4%
у порівнянні з 2014-2016 роками та на 13,2% у порівнянні з 2010-2012.
100%
90%
34,79%

80%

35,66%

50,87%

70%

64,06%
1,37%

5,05%

60%
50%

4,23%

24,73%

24,68%

40%
21,74%

30%

13,88%
24,56%

20%

31,42%
12,70%

15,58%
10%
2010-2012

2012-2014

9,36%

6,82%

10,92%

7,58%

0%

2014-2016

2016-2018

підприємства з нетехнологічними (маркетинговими та/або організаційними) інноваціями
підприємства з продовжуваною або перерваною інноваційною діяльністю
підприємства з продуктовими та процесовими інноваціями
підприємства з процесовими інноваціями
підприємства з продуктовими інноваціями

Рис. 3.2. Відсотковий розподіл підприємств за видами інновацій у складі
підприємств, які були інноваційно-активними в Україні, відповідно
міжнародної методології
Джерело: згруповано автором на основі даних [241]

Серед видів виробничої діяльності у промисловості функціонувала
найбільша частка інноваційно-активних підприємств України (49,7% у 20162018 роках), на другому місті знаходилися інноваційні підприємства, що
займалися

оптовою

торгівлею,

за

виключенням

розповсюдження

автотранспортних засобів та мотоциклів (26,6% у 2016-2018 роках).
Умовою забезпечення розвитку інноваційного підприємництва є праця
наукових співробітників, які сприяють створенню та розповсюдженню
інновацій. В системі національної економіки у 2019 р. їх частка складала 0,48
% до загальної кількості зайнятого населення. Причому за останні 10 років їх
кількість постійно зменшувалася, що є негативною тенденцією для переходу
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національної економіки на інноваційний шлях. Найбільшу частку серед
працівників задіяних у НДР у 2019 р. займали дослідники – 64,5 %, найменшу
– 9,4 % техніки. Причому за цими показниками протягом 10 років відбувалося
як падіння їх кількості так і зріст. У 2017 р. кількість задіяних працівників у
виконанні НДР сягало 5,8 осіб у розрахунку на 1000 осіб зайнятого населення
(у віці 15-70 років). Це майже найнижчий показник за країнами ЄС (окрім
Румунії – 5,4 осіб відповідно). Найбільша кількість працівників була залучена
до НДР у Німеччині – 24,0 осіб, Словенії – 23,3 осіб та Чеській Республіці –
21,1 осіб відповідно. Розподіл кількості дослідників, техніків та допоміжного
персоналу в загальній кількості працівників, задіяних у виконанні НДР у 2017
році засвідчив як в Україні так і інших країнах ЄС переважання дослідників
серед працівників (рис. 3.3).
Україна
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Чеська Республіка

9,7

55,5
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27,3

29,9

14,6

70,1
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17,6

64
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25,5
80,3
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13,9
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10,5
13,3

61,1

6,5
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78,5
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10,2
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14,5
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78,9

0
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66,4
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16
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100%

Допоміжний персонал

Рис. 3.3. Відсотковий розподіл персоналу в загальній кількості
працівників, задіяних у виконанні НДР за окремими країнами Європи
за 2017 р.
Джерело: згруповано автором на основі даних [239; 241]
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Зазначена тенденція є цілком зрозумілою, враховуючи те, що саме
дослідники у найбільшій мірі сприяють створенню, випробовуванню та
комерціалізації інновацій в процесі виробництва.
Найбільша кількість організацій, які брали участь в НДР у 2019 р.
зосереджувалася у підприємницькому секторі – 950 од. (або 43,1 % до
загальної кількості). Водночас майже такою ж є кількість організацій
державного сектору – 409 од. (43,0 %) (рис. 3.4).
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Рис. 3.4. Кількість організацій, як були залучені до НДР за секторами
діяльності в Україні, од.
Джерело: згруповано автором на основі даних [241]

Найважливішим ресурсом для забезпечення ефективної інноваційної
діяльності особливо на стартових етапах реалізації інноваційних проектів є
фінансовий. Впродовж 2010-2019 рр. можна спостерігати тренд підвищення
кількості витрачених ресурсів на виконання НДР в Україні. Загальна кількість
витрат у 2019 р. складала 17254,6 млн. грн, що більше на 3 % відносно
попереднього року або більш ніж у 2 р. порівняно з 2010 р. Найбільша частка
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з усього обсягу витрат спрямовувалася на виконання науково-технічних або
експериментальних розробок. Протягом 2010-2019 рр. така тенденція не
змінювалася. Дана обставина пояснюється тим, шо інноваційна діяльність з
випробовуваного запуску експериментальних партій виробництва потребує
більших інвестицій. Зокрема у 2019 р. більше половини (57,2 %) усіх витрат
спрямовувалося на підтримки науково-технічного або експериментального
виробництва (рис. 3.5).
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Рис. 3.5. Витрати на виконання НДР в процесі реалізації інноваційної
діяльності в Україні (млн. грн.)
Джерело: згруповано автором на основі даних [241]
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Такі витрати у 2018 р. займали досить незначну частку у ВВП України –
0,47 %. Зазначені витрати є найменшими за країнами Європи (рис. 3.6).
Найбільше фінансування витрат інноваційної діяльності було зафіксоване у
Німеччині – 3,13 %, Словенії – 1,95 % та Чеській Республіці - 1,93 %
відповідно.
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Рис. 3.6. Частка витрат у ВВП на фінансування науково-дослідної діяльності
за окремими країнами Європи та України
Джерело: згруповано автором на основі даних [239; 241]
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Особливе велике значення фінансуванню інноваційного підприємництва
надається урядами Австрії, Бельгії, Болгарії, Естонії, Франції, Іспанії,
Нідерландів, Литви, Латвії, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Швеції. З
точки зору наслідків впливу фінансових інструментів на результати
інноваційної діяльності важливий не лише обсяг інвестицій, але і питання з
яких джерел надаються грошові кошти. Говорячи про механізм державного
фінансування

інноваційної діяльності за

простежується

багатоджерельний

цими

характер

країнами,

переважно

розподілу

основних

потоків/каналів інвестування. Основне фінансування являє собою вкладення
грошових коштів держави у інноваційні підприємства для покриття як прямих,
так і непрямих операційних витрат практично на усіх етапах життєвого циклу
інноваційного проекту. Його розмір визначається на основі перемовин або
державних контрактів та зазвичай заснований на обчисленні минулорічних
витратах підприємств, що розраховуються за окремою формулою різною за
країнами. Іншим інструментом розподілу, що використовується, є алгоритм
залучення коштів венчурних фондів, який може ґрунтуватися на вхідних
результатах

економічної

діяльності

підприємств

та/або

показниках

ефективності комерціалізованих товарів у минулому. Алгоритм може містити
елемент «константа перенесення», що робить розмір інвестицій менш
залежним від змінних параметрів не таких важливих для прийняття
управлінського рішення щодо фінансування інноваційної діяльності. У
багатьох країнах контракт також укладається між університетом та
підприємством з визначеним рівнем коштів на виконання підприємницьких
завдань. Договори, укладені підприємцями з державними органами на
національному або місцевому рівні визначають обсяг та умови фінансування
в тому чи іншому секторі діяльності протягом кількох років. Досить часто у
зазначених країнах використовується зовнішнє фінансування, що отримується
інноваційними підприємствами на конкурентній основі від зарубіжних
партнерів. Воно спрямоване на фінансування найактуальніших дослідницьких
проектів, цільове інвестування в диверсифікацію виробництва (з метою
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розширення асортименту) та модернізацію виробничих фондів відповідно
передового досвіду. Гранти на науково-інноваційні проекти призначаються
безпосередньо дослідницькій групі або менеджеру підприємства. Цільове
фінансування може бути реалізоване шляхом прямого розподілу державних
ресурсів в окремі інноваційні проекти затребувані країною чи суспільством
(прикладом є замовлення державою певних видів продукції або товарів
інноваційних

підприємств)

або

пов'язане

з

модернізацією

системи

інноваційного виробництва бюджетоутворюючих суб’єктів підприємницької
діяльності [239].
У 2019 р. в Україні покриття витрат на реалізацію наукових досліджень
або

розробок, які і в Литви, Латвії, Норвегії, Польщі, Португалії

здійснювалося переважно з бюджетних фондів – 39 % (від загальної кількості
залучених грошових коштів), 23,4 % –

інфраструктурними елементами

сектору підприємництва. Досить незначна частка витрат – 0,1 % покривалася
за рахунок приватних некомерційних організацій (рис. 3.7).
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Рис. 3.7. Джерела покриття витрат на реалізацію наукових досліджень і
розробок у 2019 р. в Україні (у % до загальної суми витрат)
Джерело: згруповано автором на основі даних [241]
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Розмір витрат на дослідження та розробки (основне джерело інновацій у
розвинених західних країнах) в національній економіці дуже мала. Водночас
протягом багатьох років науково-дослідна діяльність вважалася єдиним і
необхідним фактором що забезпечує лінійну модель інноваційного процесу.
Відповідно до сучасних теорій (модель зворотного зв'язку Клайна-Розенберга,
відкрита інноваційна модель трансформацій) ця діяльність дуже важлива.
Витрати на матеріальне оснащення, придбання машин та обладнання, є
простими та ефективними (але також дорогим) способами купівлі нових
приладів із збільшеними технічними параметрами, що сприяє впровадженню
нових продуктових та процесових інновацій.
Можливість фінансувати інноваційну діяльність із зовнішніх джерел
обмежена, оскільки Україна має низький інвестиційний рейтинг і довіру серед
потенційних інвесторів. Внутрішніх джерел необхідних для фінансування
бізнесу (особливо в часи пандемії, що викликала економічну кризу) достатньо
лише для того, щоб протистояти конкуренції та вимогам ринку, а не
розширювати інноваційну діяльність. Слід зазначити, що переважна частина
інноваційних підприємств країни оснащена технікою, яка морально та фізично
застаріла. Відповідно, з метою задоволення ринкових вимог, а також
потребами

здійснення

модернізації,

проектування,

диверсифікації,

підприємства вимагають залучення значної кількості грошових коштів. Ще
один аспект, який слід враховувати, це недостатньо розвинена фінансова
інфраструктура, що є незадовільним явищем особливо в контексті
необхідності збільшення підприємницької активності [211; 215].
Важливим аспектом аналізу інноваційного підприємництва, є результати
діяльності промислових підприємств. Для цього слід відзначити, що нові
продукти та процеси найчастіше впроваджуються великими промисловими
компаніями,

найрідше

–

мікропідприємствами.

Інновації

потребують

інвестиції в основні фонди промислового підприємства, навчання та
програмне забезпечення. Промислові підприємства зазвичай самі несуть
витрати на інноваційну діяльність.
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У 2019 році в економіці України нараховувалося 782 інноваційно
активних промислових підприємств, що становить 13,8 % до усіх підприємств,
що працюють у промисловості. Слід відзначити негативний тренд зміни
кількості інноваційних підприємств у промисловості (рис. 3.8.).
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Рис. 3.8. Тренд падіння кількості інноваційно активних промислових
підприємств в Україні
Джерело: згруповано автором на основі даних [241]

Зокрема у 2019 р. відносно 2010 р. їх кількість знизилася майже у 2 рази.
У той час як витрати на інноваційну діяльність відносно зазначеного періоду
зросли на 76,8 % . Значно знизилася частка обсягу реалізованої промислової
продукції інноваційними підприємствами відносно загального обсягу
реалізованої продукції усіма промисловими підприємствами. У 2019 р. цей
показник становив 1,3 %, що менше на 2,5 % відносно 2010 р. У 2019 р.
кількість інноваційних підприємств у промисловості зросла на 0,64 % відносно
попереднього року, витрати на 16,76 % (табл. 3.4.). За аналогічний період
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кількість промислових підприємств,

які розповсюджували новації у

промисловості знизилася на 7,04 %.
Таблиця 3.4.
Основні показники діяльності інноваційних підприємств промисловості
Показники

2011

2012

Темпи зросту
інноваційних
114,84 104,71
підприємств у
промисловсті *
Частка
інноваційних
підприємств
промисловості до 16,20
17,40
усіх
промислових
підприємств
Темпи зросту
витрат
інноваційних
178,16 80,09
підприємств у
промисловості*
Частка
реалізованої
продукції
промисловими
1,30
1,00
підприємствами
у загальному
обсязі
Темпи зросу
інноваційних
підприємств, що
109,04 103,32
впроваджували
новації у
промисловості*

2013

2014

2015

2016

2017

97,55 93,82

51,21

101,21 91,01 102,37 100,64

16,80 16,10

17,30

18,90

16,20

2018

16,40

2019

15,80

83,29 80,48 179,49 168,16 39,25 133,59 116,76

0,90

0,80

0,80

95,70 92,07

59,85

0,70

0,40

0,40

101,66 91,43 109,97

0,50

92,96

де * - до попереднього періоду
Джерело: згруповано автором на основі даних [241]

Суттєве зниження обсягів реалізації промислової продукції відбулося у
2015 р., що пов’язано зі втратою значної кількості бюджетоутворюючих
промислових підприємств внаслідок окупації окремих територій Луганської,
Донецької областей та АРК.
Промислові підприємства, які здійснюють інноваційну діяльність,
найчастіше витрачають кошти на виробниче устаткування, пристрої,
інструменти чи нові будівлі або склади. Вони також інвестують кошти у
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навчання

персоналу

–

безпосередньо

пов'язане

із

запровадженими

організаційно-технологічними змінами, програмне забезпечення, маркетинг,
логістику, а також патентування, ліцензування та комерціалізацію. На
промислових підприємствах ініціатором щодо впровадження інновацій
найчастіше виступає менеджер або генеральний директор. Спеціалізація
виробничої діяльності суттєво впливає інноваційний процес підприємства.
Великі промислові підприємства орієнтовані на постійний розвиток,
співпрацюючи в галузі інновацій з вітчизняними або іноземними компаніямипартнерами у тому числі в частині пошуку джерел для покриття витрат своєї
ризикованої

діяльності. Водночас, щоб промислові підприємства могли

розвиватися більш динамічно існую потреба збільшення можливостей для
отримання

безповоротних

державних

субсидій

на

інновації,

зміни

законодавчих норм, включаючи запровадження податкових пільг для
інноваційних підприємств [211; 215; 216; 221]. Представлена інформація у
табл. 3.4. та рис. 3.8. демонструє те, що у промисловості спостерігається
зниження рівня інновацій на підприємствах, що, безсумнівно, є дуже
негативним явищем. У порівнянні з країнами ЄС рівень активності
вітчизняних інноваційних підприємств не оптимістичним. У 2018–2019 рр.
найвищий рівень інноваційної діяльності у промисловості досягли такі країни:
Франція - 80,8%, Німеччина - 78,3% та Бельгія - 69,8%, а у сфері послуг Швейцарія – 60,5%, Люксембург – 59,4% та Північна Корея – 49,7 % (до
загальної кількості підприємств у промисловості). Показники реалізації
інновацій у промисловості нижчі, ніж в Україні лише в Болгарії та Угорщині
[225; 239; 241].
Відповідно

статичних

даних

найбільша

кількість

промислових

підприємств у 2019 р. була зосереджена: у виробництві харчових продуктів –
131 підприємство; виробництві машин і устаткування не віднесених до інших
угрупувань – 80 підприємств [241; 413]. Найменша кількість інноваційних
підприємств зосереджувалася у виробництві коксу – 3 підприємства,
тютюнових виробів – 1 підприємство (рис. 3.9).
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Рис. 3.9. Розподіл промислових інноваційних підприємств за секторами
економіки в Україні
Джерело: згруповано автором на основі даних [241]

На структуру розподілу підприємств за галузями промисловості також
вплинуло те, що провідні підприємства, які входили до виробничих ланцюгів
інших виробництв залишилися на непідконтрольній Україні територіях.
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Міністерством окупованих територій наводиться перелік таких підприємств у
розрізі видів виготовленої продукції (табл. 3.5).
Таблиця 3.5.
Провідні промислові підприємства, які залишилися на тимчасово
окупованих територіях Луганської, Донецької областей та АРК
№
1

Назва підприємства
ПАТ «Єнакіївський
металургійний
завод»

2

СП ВАТ «Метален сталь»

3

ЗАТ «Макіївський
металургійний
завод»

4

ПАТ
«Алчевськкокс»

5

ПАТ «Екоенергія»

6

ПАТ «Алчевський
металургійний
комбінат»

Вид виробничої діяльності
Виготовлення металопродукції
безперервнолитої заготовки, кутків, швелерів,
балкок, профілів для судновиробничих і
машинобудуванних підприємств, арматурного
прокату для будівництва
Виготовлення широкого спектру
металопродукції, конвертерної сталі, металевої
квадратної заготівлі та стрижневого прокату
Виготовлення коксу доменного, коксу
доменного засобами трамбовання шихти,
горішку коксового, коксового дріб'язоку, а
також супровідної продукції — бензолу сирого
кам'яновугільного, смоли кам'яновугільної,
кислоти сірчаної, амонію сульфату
коксохімічної промисловості
Виготовлення коксу доменного, коксового
горішку, коксової дрібниці, смоли
кам'яновугільної, бензолу сирого, кислоти
сірчаної технічної, сульфату амонію, смоли
важкої для дорожнього будівництва, газу
коксового очищеного
Виготовлення швелерів, балкок, дрібної
продукції для енергетики та водопостачання,
металевих труд, турбін
Виготовлення ливарного і переробленого
чавунцю, товстолистового та сортового прокату
чорних металів, маломагнітної та титанової
сталі, двохшарових листів, потовщеного
неіржавійного листу, сталі спеціалізованого
призначення, сталевих дротів

Джерело: згруповано автором на основі даних [243; 244]

Втрата логістичних зв’язків, наростаюча конкуренція, недосконале
інституціональне

становище,

беззаперечно

негативно

вплинули

на

підприємства, що впроваджували нововведення у промисловості. Якщо
розглядати розподіл промислових підприємств за регіонами України, слід
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відзначити про переважно розповсюдження таких підприємств у промислово
розвинутих регіонах (рис. 3.10).
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Рис. 3.10. Розподіл за регіонами України підприємств, що працюють у
промисловості та впроваджують новації у 2019 р. (од.)
Джерело: згруповано автором на основі даних [241]

Так, у Харківській області у 2019 році працювала найбільша кількість
таких підприємств – 111 од. Велика кількість таких підприємств була у м. Київ
(87 од.) та Дніпропетровській області (50 од). Найменша кількість підприємств
– у Чернівецькій та Закарпатській області (6 од. відповідно), а також у
Луганській і Миколаївській областях, де працювало лише 10 інноваційно
активних промислових підприємств.
Значно

відрізняється

тенденція

результатів

розподілу

обсягів

реалізованої продукції інноваційними підприємствами за регіонами України у
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2019 р. Цей показник дозволяє визначити ступінь оновлення виробництва та
зацікавленість ринку у впроваджуваній продукції інноваційного підприємства.
Зокрема найбільший обсяг продукції було реалізовано підприємствами
Донецької (14689701,6 тис. грн.), Харківської (3583268,6 тис. грн.) та
Запорізької (2801756,2 тис. грн.) областей (рис. 3.11).
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Рис. 3.11. Розподіл за регіонами України обсягів реалізованої продукції
інноваційними підприємствами у 2019 р. (тис. грн.).
Джерело: згруповано автором на основі даних [241]

Дослідження [241] показують, що більший обсяг доходів від реалізації
нової

або

суттєво

модернізованої

продукції

отримують

промислові

підприємства, де у штаті переважають працівники з вищою освітою і мають
більші навички та компетенції. Наявність значної кількості ВНЗ за цими
регіонами також позитивно впливає на

прибутковість від інноваційної
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діяльності. Також додатковий вплив на результати діяльності промислових
підприємств здійснюють такі чинники:
поточний фінансовий стан та внутрішні резерви підприємства;
розміром та масштаби виробничої діяльності суб’єктів господарювання;
вид власності;
стан економічної ситуації у державі;
зміна кон’юнктури ринку і таке інше.
Як підтверджується дослідженнями [56; 416], найбільший ступінь
залучення до інноваційної діяльності продемонстрували великі та середні
підприємства промисловості. Водночас для підприємству усіх розмірів та
типів власності сучасна мінливість економічних та політичних процесів
створює дедалі нестабільніші умови. Вони ставлять перед підприємствами
багато викликів, обумовлених необхідністю відповідати світовому технічному
прогресу і швидко реагувати на нестабільні ринкові тенденції, набувати
адекватної економічної сили, щоб не лише забезпечити поточну діяльність, але
й

запустити

процеси

інноваційного

розвитку

та

підвищення

конкурентоспроможності власного виробництва. Це стає особливо важливим
поряд із посиленням процесів глобалізації та розширенням конкуренції між
виробниками у світовому масштабі.
Вітчизняна промисловість бере участь у цих процесах як активний
учасник оскільки прагнення до інтеграції з Європейським Союзом вимагає
високої якості продукції за відносно низьким цінами. В даний час ці переваги
можуть реалізовуватися в досягненні конкурентних позицій за рахунок
розповсюдження продуктових інновацій на закордонному ринку, а також
нових технологічних рішень. Частка промислової продукції, що пішла на
експорт зображено на рис. 3.12.
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Рис. 3.12. Розподіл реалізованої продукції на експорт за галузями промисловості України (до загального обсягу
реалізованої інноваційної продукції у промисловості, у відс.)
Джерело: згруповано автором на основі даних [241]
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Виходячи з інформації зображеної на рис. 3.12 найбільша частка
експортованої промислової продукції інноваційних підприємств за межі
України спостерігалася у металургійному виробництві – 90,6 % та виготовленні
гумових і пластмасових виробів – 82,0 %. Найменше було експортовано напоїв
– 2 % та електронної, комп’ютерної та оптичної техніки – 2,3 %. Зазначене
свідчить про експортну орієнтованість вітчизняної металургійної галузі.
Узагальнення

основних

показників

діяльності

інноваційного

підприємництва в Україні, а також перегляд досліджень провідних сучасних
вчених з проблематики, що нами розглядається, дозволили визначити основні
перешкоди та запропонувати компенсаторні можливості, які будуть сприяти
подальшому розвиткові інноваційного підприємництва. Перешкоди розвитку
інноваційного

підприємництва:

низький

рівень

фінансування

малого

підприємництва, що здійснює інноваційну діяльність;
слабка

компліментарність

зв’язків

між

науковцями,

вченими

і

підприємцями-новаторами;
невідповідність розподілу інфраструктурних елементів відповідно потреб
регіонів України; податковий тиск на підприємництво та майже повна
відсутність податкових пільг для новаторів;
значний бюрократичний тиск і високий рівень корумпованості;
недостатність венчурних підприємств відповідно потреб ринку;
низька технологічна озброєність та матеріально-технічна база бізнесу;
відсутність мотивацій і стимулів до відкриття власної справи;
зниження кількості вчених та науковців, які відповідно специфічних
навичок, здатні до залучення в інноваційні процеси; висока залежність
вітчизняних

інноваційних підприємств

від

експорту

комплектуючих

і

технологій;
трудова міграція молодих фахівців, випускників закладів вищої освіти,
винахідників та відомих підприємців;
переведення діяльності інноваційних підприємств у офшорні зони;
недостатня інвестиційна привабливість інноваційних підприємств;
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низька конкурентоспроможність та затребуваність на світових ринках
продукції вітчизняних інноваційних підприємств.
Компенсаторні можливості розвитку інноваційного підприємництва:
розгалужена мережа установ, що надають професійно-спеціалізовану освіту
за регіонами України;
вигідне географічне розташування України, яке сприяє полегшенню
транспортної логістики та веденню торгівлі на світовому рівні;
наявність трудового ресурсу, здатного швидко створювати і засвоювати
інновації за умов формування системи мотивацій і стимулів;
розвиток

ресурсозберігаючого

інноваційного

підприємництва

та

розширення екологічно-чистого виробництва, яке користується попитом на
європейських ринках
Отже,

результати

оцінювання

функціонування

інноваційного

підприємництва в Україні вказують на незадовільний рівень його розвитку, що
потребує ряду впровадження економічних та законодавчих заходів, які здатні
знизити інертний розвиток підприємництва.

3.2. Методика оцінювання потенціалу інноваційних підприємств

Визначення

заходів

державного

регулювання

інноваційним

підприємництвом потребує оцінювання ємності інноваційного потенціалу, який
є концептуальним джерелом відтворення інноваційного розвитку. В контексті
такого оцінювання першочерговим етапом є визначення необхідних ресурсів
підприємства які здатні покрити витрати в процесі усього життєвого циклу
інноваційного проекту. Відмітимо, що мікрорівень оцінювання інноваційного
потенціалу допоможе підприємцям обирати перспективні стратегії подальшого
функціонування з урахуванням співвідношення генеральної цілі та наявного
інноваційного потенціалу. Актуалізація досліджуваної нами проблематики
знайшла своє відображення у значній кількості наукових робіт у яких окреслені
підходи, задачі, методі оцінювання інноваційного потенціалу. Водночас усі вони
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потребують

перегляду

відповідно

до

сучасного

стану

трансформації

національної економіки, наявних інформаційних джерел аналітичної інформації,
урахування інституціональних зв’язків між усіма стейкхолдерами ринку.
Широке коло сучасних вчених досить ґрунтовно досліджувати роль
інноваційного потенціалу в системі забезпеченні інноваційного розвитку
підприємництва та методику його оцінювання. Зокрема Л. Антонюк, Ю. Бажал,
Х. Балаз, Б. Бернштейн, І. Буднікевич, Ж. Говоруха, І. Гнатенко, Л. Дейнеко,
В. Завлін, М. Зось-Кіор, С. Ілляшенко, П. Кокконен, А. Кульман, Л. Матюшева,
Р. Мондехар, Т. Мрочковський, В. Калишенко, Н. Проценко, О. Олексюк,
І. Репіна, В. Рубежанська, В. Савчук, А. Стариков, А. Туохіно, Л. Федулова,
І. Фесенко, К. Фрімен, С. Хільджі, Х. Хунг, А. Череп, Л. Шаміна, Ю. Шипуліна,
І. Штулер та інші вчені запропонували власні підходи до оцінювання
інноваційного потенціалу з використанням кількісних і якісних показників. У
більшості наукових праць авторські методики оцінювання інноваційного
потенціалу є досить суперечливими, фрагментарними, застарілим, а комплекс
обраних показників не враховує у повній мірі усі наявні ресурси підприємства,
які не можуть ігноруватися в процесі аналітичної роботи.
Дослідженню
трансформації
присвячено

інноваційного

потенціалу

національної економіки

наукові

праці

багатьох

та

в

контексті

методикам

зарубіжних

забезпечення

його

вчених.

оцінювання

Так,

поняття

інноваційного потенціалу вперше ввів в науковий обіг К. Фрімен. На думку
вченого, інноваційний потенціал – це ресурсні можливості підприємства (або
держави), кошти і запаси, які можуть бути приведені в дію і використані для
вирішення завдань, пов'язаних зі створенням нововведень, з метою забезпечення
зростання

економічної

системи

[393].

Американський

дослідник

П. Друкер вивчав практичний аспект інноваційного потенціалу в діяльності
підприємства. Вчений вважав, що інновації починаються з аналізу наявного
потенціалу з метою його ефективного використання та визначення основних
резервів його накопичення [388]. У дослідженні Х. Балаза було здійснено оцінку
потенціалу нових організаційних форм господарювання та розуміння їх
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функціонування у новостворених інноваційних системах з метою посилення
потоків знань у промисловість за рахунок проведених академічних та
університетських досліджень [382]. Х. Хунг та Р. Мондехар у своїй науковій
роботі представили результати дослідження зв'язку корпоративного управління з
розвитком інноваційного потенціалу підприємств у великому азіатському місті
[398]. У статті П. Кокконен, А. Туохіно було підтверджено, що інновації в
мережах малих та середніх туристичних підприємств представляють собою
синтетичний процес, що складається із взаємозв’язків інноваційних продуктів,
процесів та ресурсів. При цьому вченими встановлено, що зв’язки зазначених
підприємств з університетами збільшували їх інноваційний потенціал та
креативність у сфері створення інноваційних продуктів [402]. С. Хільджі, Т.
Мрочковський та

Б. Бернштейн запропоновали підхід

до оцінювання

інноваційного потенціалу підприємств біотехнологічної галузі, який має особливе
значення для даних компаній, оскільки враховує складності управління довгим
циклом розвитку галузі та високий рівень конкуренції між підприємствами [399].
Р. Харрісом, Р. Мак-Адамом і Р. Рідом встановлено, що впровадження заходів з
удосконалення менеджменту підприємства у периферійних регіонах сприяє
зниженню рівня розвитку інноваційного потенціалу у малих та середніх
підприємствах [394]. У статті [426] узагальнено вплив екологічного регулювання
на інноваційний потенціал підприємств з позицій технологічних інновацій,
інновацій у продуктах, системних інновацій та екологічних інновацій. П. Роза
(викладено результати проведених тематичних досліджень історій життя та
ділових генеалогій звичайних підприємців, які володіють високорозвиненими
підприємствами в Шотландії. Автором виявлено різноманітність досвіду
досліджуваних підприємців, типів заснованих підприємств, а також стратегій,
розроблених з метою створення ефективного інноваційного потенціалу
підприємства [422]. Дослідження Є. Туркина, Б. Орешкіна, Р. Калі присвячено
емпіричному аналізу продуктивності праці інноваційних фірм у регіональних
інноваційних кластерах, за результатами якого встановлено, що зв'язок із
високопродуктивними фірмами (у горизонтальних відносинах), науково-
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дослідними установами та університетами, розташованими в кластері, допомагає
фірмам подолати негативні наслідки розміщення в кластерах та підвисити
ефективність свого інноваційного потенціалу в цілому [431].
Віддаючи належне виконаним дослідженням, слід зазначити про відсутність
відображення у них комплексного підходу до дослідження проблеми оцінювання
інноваційного потенціалу підприємства. Заповнити цю прогалину в теорії і
практиці національної економіки повинні методи оцінки інноваційного
потенціалу підприємства, що дозволять приймати раціональні управлінські
рішення та ефективно керувати не лише інноваційною діяльністю, а й
підприємством в цілому.
Інноваційний потенціал – це складний показник, що систематизує,
угруповує та узагальнює управлінські, матеріальні, логістичні, технологічні та
людські ресурси, які відображають ступінь здатності об’єкту здійснювати
трансформацію своєї діяльності засновану на нововведеннях за активного
використання існуючих грошових потоків з метою перетворення результатів
виробничої діяльності в товари, ноу-хау або послуги, що здатні задовольняти
окремі сегменти ринку споживачів або покривати їх постійно виникаючі
потреби. Таким чином, у загальному визначенні інноваційний потенціал оцінює
перспективність системи до можливого інноваційно-технологічного розвитку
переважно за рахунок акумуляції та використання усіх джерел внутрішніх
резервів [225; 226; 233]. Вважаємо, що дефініція «інноваційний потенціал» є
складником більш широкого поняття «національний інноваційний потенціал».
Досить часто вчені та практики інноваційний потенціал досліджують як
комплекс різних видів технологічних і технічних процесів (у тому числі
приховані резерви ефективності), які необхідні для функціонування системи
підприємництва як єдиного цілого. Водночас, сегментуючи інноваційний
потенціал на окремі компоненти можна визначати інтегральний вплив
сукупності

ресурсів

господарюючих

на

суб’єктів

можливість
на

ринку.

гнучкого
Гнучкий

(адаптивного)

розвитку

(адаптивний)

розвиток

господарюючих суб’єктів виступає першоджерелом для забезпечення стійкості
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та економічної безпеки будь-якої функціонуючої системи в умовах посиленої
ринкової конкуренції [250; 294].
Альтернативний підхід до визначення інноваційного потенціалу в контексті
його значення для держави, передбачає урахування сукупного ресурсу суб’єкту
підприємництва активна частина відтворення якого, залучається до створення
національного

продукту,

забезпечення

соціально-економічного

розвитку

населення, перетворення людського потенціалу, нагромадження резервного
капіталу, заощадливого використання природного комплексу, в контексті
взаємодії науки, бізнесу, держави і елементів інноваційної інфраструктури.
Кількість і якість інноваційного потенціалу, а також шляхи його створення або
накопичення обумовлюються не тільки розвитком науково-технічного прогресу,
рівнем технологізації виробництва, поточним станом інвестиційної політики, а й
сукупністю

впроваджувального

державного

інструментарію

у

підприємницькому секторі. У економічному змісті розуміння інноваційного
потенціалу засноване на комплексі економічних відносин або управлінських
комбінацій в напрямку мобілізації чинників інноваційної діяльності при
накопиченні основного капіталу та раціоналізації управлінських дій на всіх
рівнях національної економіки [15; 25; 122; 151].
У такому розумінні, інноваційний потенціал має оцінюватися на певних
рівнях національної економіки, що трансформується і може визначатися
ефективністю підприємств окремої галузі, територій чи кpaїни у цілому. Тому з
позицій системного підходу його пов'язують з отриманням інформації щодо
стану

розвитку суб’єкту господарювання, галузі, регіону, національної або

світової економіки [227; 229; 223; 237].
Для забезпечення високого рівня ефективності управління інноваційним
розвитком підприємств, галузей і регіонів існує потреба у формуванні моделей
оптимального перетікання або обміну складників інноваційного потенціалу між
усіма стейкхолдерами ринкової економіки [176; 193; 199; 234].
Інноваційний потенціал окремої території слід розуміти, як сукупність
ресурсних компонентів з їх чітким регіональним розташуванням, які
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стейколдери використовують за конкретних умов у процесах планування та
організації

підприємницької

діяльності.

Інноваційний

потенціал

галузі

необхідно розміти, як комплекс ресурсного забезпечення, необхідний для
ефективного функціонування галузі. Причому такий потенціал не обмежений
регіональними границями, а може запозичуватися поза галуззю. Інноваційний
потенціал суб’єктів інноваційного підприємництва це внутрішні джерела
ресурсів, в певному мікросередовищі, вдале використання яких сприяє
інноваційному розвиткові окремого елементу ринку. Інноваційний потенціал
країни вміщує в себе всі потенціали регіонів, галузей і суб’єктів інноваційного
підприємництва, тобто є ширшим за своїм розумінням. Інноваційний потенціал
окремої території вміщує деяку частину інноваційного потенціалу галузей і є
більш вузьким за своїм теоретичним розумінням. Інноваційний потенціал галузі
частково вміщує інноваційний потенціал країни, проте є більш вузьким за своїм
розумінням та ресурсною базою. Між інноваційними потенціалами усіх рівнів,
відбувається перетік та обмін ресурсами, що спричиняє позитивну або негативну
синергії у внутрішньому та зовнішньому оточенні суб’єктів ринку.
Aнaлiз iснуючих pезультaтiв дoслiджень до вирішення

актуальної

проблеми оцінювання інноваційного потенціалу системи будь-якого рівня
об'єктивно призводить до необхідності удосконалення і оновлення існуючих
підходів або корегування набору метрик його інтегрального аналізу. Сучасні
вчені вирішуючи дане питання переважно спираються на досить розповсюджену
систему методів оцінювання статистичних показників, які не завжди відображені
у фінансовій звітності інноваційних підприємств [192; 283; 287; 368; 369; 372].
Вiтчизнянi тa зарубіжні нaукoвцi пропонують значний масив відмінних за
своїм призначенням показників, які оцінюють інноваційний потенціал систем
різних рівнів починаючи з аналізу внутрішніх ресурсних джерел і закінчуючи
показниками зовнішнього інституціонального середовища [95; 131; 141; 145].
Провідні міжнародні організації розробили досить розгалужену систему
методичного забезпечення з індикаторами, що визначають рівень інноваційного
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потенціалу

окремої

соціально-економічної

системи.

До

найбільш

розповсюджених методик можна віднести:
1) методику з

комплексом

індикаторів оцінювання

інноваційного

потенціалу, що розроблена Організацією економічного співробітництва та
розвитку, за допомогою якої можливе визначення компенсаторів інноваційного
розвитку окремих держав;
2) методику з групою індексів визначення науково-технічного потенціалу,
що

запропонований

фахівцями

Всесвітнього

економічного

форуму,

з

використанням якої можливо визначити наукоємність національної економіки
яка сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності держави;
3) методику оцінювання інноваційної діяльності, розроблену Комісією
європейських співтовариств, що допомагає порівняти між собою інноваційний
потенціал країн ЄС, США та Японії;
4) методику оцінки знань запропоновану Всесвітнім банком, з обчисленням
якої

можливе

визначення

перспективного

розвитку

та

прогнозування

компенсаторних джерел формування економіки, заснованої на знаннях [239; 240;
242; 245; 247; 350; 358; 362].
Зауважено, що методологічною основою перелічених методик є визначення
окремих складників інноваційного потенціалу з використанням ресурсного
підходу. За таких умов можливе по сегментне оцінювання інноваційних
складових з наступним розробленням стратегій та механізмів державної
політики. Розрахунок інноваційного потенціалу за такими методиками буде
показувати ресурсні можливості досліджуваного об’єкту до реалізації
інноваційної діяльності. У контексті зазначених методик конкретні оцінювані
ресурси системи визначаються як резервні джерела, які слід накопичувати
об’єкту, що підлягає оцінюванню та такі, що виступають однією з форм його
інноваційного існування. На мікрорівні оцінювання інноваційного потенціалу
доцільно проводити на основі визначення комплексу показників або індикаторів,
що

вміщують

підприємства.

певні

складові

ресурсного

забезпечення

інноваційного
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Як приклад, Баранівський В. вважає необхідним при такому оцінюванні
враховувати інтелектуальний, техніко-технологічний, інноваційний, людський,
інформаційний потенціали [12]; Бондарчук Н. – технічний, виробничий,
організаційно-управлінський,

фінансовий

потенціали

матеріально-технологічний,

управлінський,

[20];

людський,

Гавва

В.

–

організаційний,

інформаційний, технічний потенціали [37]; Гриньов А. – інтелектуальний,
матеріальний, творчий, маркетинговий, людський потенціали [68]; Даніч В. –
виробничий, інтелектуальний, логістичний, маркетинговий, інноваційний,
людський, інформаційний, фінансовий потенціали [76]; Краснокутська Н. –
інтелектуальний,

технічний,

науковий,

управлінський,

інвестиційний,

виробничий, просторовий потенціали [146; 147]; Лапко О. – логістичний,
інвестиційний, ринковий, прихований, резервний, інфраструктурний потенціали
[165]; Рудь Н., Соловьов – науково-технічний, інноваційний, технологічний,
культурний потенціали [294; 303]; Федулова І. – товарний, управлінський,
маркетинговий, технічний, ресурсно-сировинний, енергетичний потенціали
[326; 327; 328]; Черваньов Д.

– правовий, комунікаційний, земельний,

інституціональний, винахідницький, соціальний, трудовий потенціали [337];
Чернявська Є. – потенціал дифузії, комерціалізації та освоєння знань [341];
Шпикуляк

О.

транспортний,

–

кадрово-інтелектуальний,

логістичний

потенціали

інвестиційний,

[351].

Інтегральне

матеріальний,
оцінювання

інноваційного потенціалу Авершин О, Баширов К., Максимов Ю., Шмальць О,
Ямпольський Г. пропонують обчислювати як різницю поточного та резервного
інноваційного потенціалу. Гнатенко І. з використанням системи показників які
характеризують інноваційний розвиток пропонує визначати вплив інноваційного
потенціалу на ринок праці в контексті

його нестабільного та циклічного

функціонування [56]. Пpoвoдити oцiнку екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу автори
рекомендують зa дoпoмoгoю системи пoкaзникiв та інтегрального індексу, за
результатами чого можливо сформувати кластер або розраховувати рейтинги за
ступенем розвитку інноваційного потенціалу. Таким чином, перелічені методики
можуть використовуватися в процесі оцінювання інноваційного потенціалу
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підприємств водночас вони не спроможні в повному обсязі показати поточний
стан інноваційних процесів, що відбуваються у підприємництві. У розглянутих
методиках та показниках, які використовуються для оцінювання існує ряд
недоліків, на які ми вважаємо за необхідність зосередити увагу: подекуди
система показників за розглянутими методами не інтегрована у єдиний
індикатор; окремі показники повторюють одне одного і є тотожними за своєю
суттю або є складовими одне одного; запропоновані показники не враховують
притаманних інноваційній діяльності стадій проходження виробничого циклу.
Вирішити зазначене питання можливо з використанням методики оцінки
інноваційного потенціалу у розрізі функціонально-вартісного аналізу (далі
ФВА). Ґрунтовні дослідження його проведення були здійснені Л. Майлсом на
початку 1947 р. ФВА доцільно використовувати у промисловості або великих
виробничих підприємствах, які планують здійснювати інноваційну діяльність
[170]. Методика дістала широкого розповсюдження в Японії, Південній Кореї,
США, Великій Британії, Німеччині та інших країнах світу. Вона заснована на
комплексному підході оцінювання специфічних функцій об'єктів. Метою її
використання є

визначення найбільш конкурентоспроможних нововведень.

ФВА дозволяє оцінити доцільність впровадження інноваційних проектів з
ризикованими технологічний, технічними, фінансовими, маркетинговими та
іншими параметрами. Здійснення ФВА передбачає дотримання наступних етапів
в процесі оцінювання: перший етап: систематизація мети та цілей у вигляді
матриці з декількома рівнями: задачі - інструменти- альтернативи; побудова граф
парних елементів на окремих рівнях, які візуально допомагають виразити
перевагу одного досліджуємого об’єкту над іншим; обчислення критеріїв і
альтернатив по кожному об’єкту; другий етап: розрахунок інтегрального
показнику WТ .Е. альтернативних векторів технічної ефективності; третій етап:
визначення рівня витрат по кожній альтернативі, за використанням W вi . На
четвертому етапі обчислюється співвідношення показників WТ .Е. і W вi :

WТ.Е. / Зi  {wТ.Е.i1 / wВi1 , wТ.Е.i 2 / wВi 2 wТ .Е.ij / wВij wТ .В.in / wВin }Т

(3.1)
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де i - чинник мінімізації витрат;

j 1, n - номер альтернативи;

n - кількість альтернатив i-го чиннику;
wТ.Е. і wв - показник співвідношення WТ .Е. і W в .
i

i

Таким чином, метод ФВА дозволяє побачити резервні джерела, які
потребують техніко-економічного удосконалення та вибору такої альтернативи,
яка відповідає максимальному показнику WТ.Е.i / Вi . Для визначення доцільних та
економічно вигідних конкурентних на ринку інновацій, необхідно обрати такі,
що мають найменше значення показнику WТ.Е.i / Вi і не потребують залучення
значного обсягу ресурсів [170]. Узагальнюючи методики та показники
оцінювання інноваційного потенціалу, вважаємо за доцільне використовувати
комбінації розглянутих вище методів для визначення інноваційного потенціалу
підприємництва. З цією метою визначимо власну методику оцінювання
інноваційного потенціалу та апробуємо її на 12 підприємствах, які відносяться
до різних галузей промисловості, форм власності та масштабів здійснення
підприємницької діяльності. Серед таких підприємств: ТОВ «Глобино Агро»,
«Сільськогосподарське ТОВ «Сіф», ПП «Імені Калашника», ПАТ «Джей Тi
Iнтернешнл Україна», ТОВ «Елеватор «Чиста Криниця», ПАТ «Фірма
«Полтавпиво», ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро», ДП «Житомирське лісове
господарство», ТОВ «Будлайнсервіс», Полтавська регіональна філія ДП «Центр
ДЗК»,

ТОВ

«Сенча»,

ДП

Дослідне

господарство

«Елітне»

інституту

рослинництва ім. В. Юр`єва національної академії аграрних наук України.
Основні показники, шо характеризують діяльність зазначених підприємств,
зображені у табл. 3.6
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Таблиця 3.6.
Основні техніко-економічні показники, що відображають стан діяльності підприємств

Підприємство

ТОВ «Глобино Агро»
Сільськогосподарське
ТОВ
«СКІФ»
ПП «Імені
Калашника»
ПАТ «Джей Тi
Iнтернешнл Україна»
ТОВ « Елеватор
«Чиста Криниця»
ПАТ «Фірма
«Полтавпиво»
ТОВ Агрофірма
«Зоря-Агро»
ДП «Житомирське
лісове господарство»
ТзОВ
«Будлайнсервіс»

Відношення
результату
діяльності
підприємства до
витрат на
утримання
трудових
ресурсів
1
0,17

Відношення
фінансових
результатів
підприємства до
витрат на
матеріальні
ресурси та
диверсифікацію
виробництва
2
1,18

Фінансовий
результат у
відношенні до суми
витрат на
модернізацію
основних
виробничих засобів
3
0,29

0,11

0,69

0,24

Рентабельність
продажів
4
0,19

Коефіцієнт
ефективності
використання
основних
засобів
виробництва
5
1,27

Коефіцієнт
операційноінноваційної
віддачі
6
2,14

0,20

0,23

1,52

1,42

0,54

0,11

0,15

2,67

1,25

0,03

0,71

0,03

0,22

4,75

0,92

0,17

0,56

0,02

0,20

8,01

0,99

0,13

0,58

0,04

0,31

4,52

0,94

0,08

0,66

0,04

0,15

4,67

1,17

0,37

0,47

0,04

0,17

3,59

1,01

0,20

0,81

0,12

0,63

0,21

1,66
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Продовження табл. 3.6.

Підприємство

Полтавська
регіональна філія ДП
«Центр ДЗК»
ТОВ «Сенча»
ДП Дослідне
господарство
«Елітне» інституту
рослинництва ім.
В.Я. Юр`єва
національної академії
аграрних наук
України

Відношення
результату
діяльності
підприємства до
витрат на
утримання
трудових
ресурсів

Відношення
фінансових
результатів
підприємства до
витрат на
матеріальні
ресурси та
диверсифікацію
виробництва

Фінансовий
результат у
відношенні до суми
витрат на
модернізацію
основних
виробничих засобів

0,66
0,10

0,03
1,35

0,30

1,00

Джерело: розраховано автором

Рентабельність
продажів

Коефіцієнт
ефективності
використання
основних
засобів
виробництва

Коефіцієнт
операційноінноваційної
віддачі

0,01
0,13

0,05
0,19

5,30
1,26

1,03
2,09

0,08

0,11

2,56

1,62
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Пропонуємо

при

оцінюванні

інноваційного

потенціалу

зазначених

підприємств розраховувати:
кадрову складову спроможності підприємства до інноваційної діяльності;
інвестиційну

складову

спроможності

підприємства

до

інноваційної

діяльності;
техніко-технологічну складову спроможності підприємства до інноваційної
діяльності;
інформаційну складову спроможності до інноваційної діяльності.
З метою систематизації показників по кожній складовій та зручності їх
оцінювання пропонуємо наступні формули.
Кадрову складову спроможності підприємства до інноваційної діяльності слід
розраховувати з використанням наступної системи показників:
1. Коефіцієнт відповідності інтелектуального рівня та кваліфікацій
персоналу потребам інноваційного процесу:

=

∙

(3.2)

де

- рівень кваліфікації -го працівника;
- плановий фонд робочого часу -го працівника;
- чисельність персоналу;
- середній рівень кваліфікації необхідний для реалізації -го інноваційного проекту;
- час необхідний для реалізації -го інноваційного проекту;
- кількість інноваційних проектів.

2. Коефіцієнт готовності організаційно-управлінського персоналу до
інновацій:

=

( ∙

∙

)

(3.3)
де
проекту;

- рівень мотиваційної підготовленості -го працівника до реалізації інноваційного
- рівень когнітивної підготовленості -го працівника до реалізації інноваційного

проекту;
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- рівень емоційної підготовленості -го працівника до реалізації інноваційного
проекту;
- чисельність організаційно-управлінського персоналу.

3. Коефіцієнт інноваційних можливостей персоналу у галузі досліджень:

=

(3.4)
де

- інноваційний потенціал -го працівника;
- коригуючий коефіцієнт, що відображає ступінь реалізації потенціалу -го працівника
в галузі досліджень;
- загальна чисельність персоналу.

4. Частка працівників, зайнятих в інноваційній діяльності:

=

∑

(3.5)
де

- персонал залучений до реалізації -го інноваційного проекту;
- кількість інноваційних проектів;
- загальна чисельність персоналу.

Інвестиційну складову спроможності підприємства до інноваційної
діяльності слід розраховувати з використанням наступної системи показників.
1.

Коефіцієнт

ефективності

фінансового

забезпечення

реалізації

інноваційних проектів:

=

Δ

(3.6)
де Δ
проекту;

- приріст прибутку за рахунок інвестицій у реалізацію -го інноваційного

- загальний обсяг фінансових вкладень у реалізацію -го інноваційного проекту;
- кількість інноваційних проектів

2. Частка витрат на наукові дослідження:
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=

∙

(3.7)
де - витрати на проведення -го наукового дослідження;
- загальний обсяг витрат на реалізацію діяльності;
- загальна кількість наукових досліджень.

3. Частка витрат на інноваційну диверсифікацію виробництва та
маркетингові дослідження:

=

(

+

)

(3.8)
де

- витрати на диверсифікацію виробництва в межах -го інноваційного проекту;
- витрати на маркетингові дослідження в межах -го інноваційного проекту;
- загальний обсяг витрат на реалізацію діяльності; - загальна кількість інноваційних
проектів.

4. Коефіцієнт витрат підприємства на формування людського капіталу
здатного здійснювати інноваційну діяльність:

=
де

+

+

( +

+

)

(3.9)

- витрати на підготовку та перепідготовку -го працівника;
- витрати на підвищення кваліфікації -го працівника;
- трансакційні витрати на пошук та формалізацію відносин з -м працівником;
- витрати на забезпечення кадрової роботи;
- витрати на розвиток організаційної культури;
- загальна чисельність персоналу;
- загальний обсяг витрат на реалізацію діяльності.

Техніко-технологічну складову спроможності підприємства до інноваційної
діяльності слід розраховувати з використанням наступної системи показників.
1. Рівень технологізації процесів інноваційної діяльності:
=

де - індивідуальний рівень технологізації -го процесу інноваційної діяльності;
- загальна кількість процесів в інноваційній діяльності.

(3.10)
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2.

Коефіцієнт ефективності використання виробничих потужностей в

інноваційній діяльності:
=

(3.11)
де
- фактично відпрацьований виробничими потужностями час в процесі реалізації
інноваційної діяльності;
- максимальний фонд робочого часу виробничих потужностей задіяних у реалізації
інноваційної діяльності.

3. Коефіцієнт економії собівартості продукції в результаті запровадження
науково-технічних заходів:

= 1−

1 + ∆Υ
∙Ν
1 + ΔΡ

(3.12)

де ∆Υ - приріст витрат на реалізацію науково-технічних заходів;
ΔΡ - приріст продуктивності за рахунок впровадження науково-технічних заходів;
Ν - доля витрат на впровадження науково-технічних заходів у собівартості продукції.

4.

Коефіцієнт забезпеченості персоналу сучасною технікою:

=

+

+

+

∙

(3.13)

де

- вартість комп’ютерної техніки, що використовується працівниками;
- вартість високотехнологічного виробничого устаткування, що використовується
працівниками;
- вартість периферійного та мережевого обладнання, що використовується
працівниками;
- вартість програмного забезпечення, що використовується працівниками;
- загальна чисельність персоналу.

Інформаційну складову спроможності підприємства до інноваційної
діяльності слід розраховувати з використанням наступної системи показників.
1.

Інтенсивність

використання

інформації

в

процесі

реалізації

інноваційного процесу:

=

(3.14)

де
- коефіцієнт інтегрованості інформаційних технологій у процес реалізації
інновацій;
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- коефіцієнт повторного використання інформації.

2. Коефіцієнт доступності персоналу до інформації:

(3.15)

=
де

- загальна чисельність персоналу;
- індивідуальний рівень доступу до інформації -го працівника.

3. Коефіцієнт програмної захищеності інформації:
=

∙

(3.16)

де - витрати на програмний захист інформації;
- загальний обсяг витрат на програмне забезпечення.

4. Коефіцієнт повноти інформаційного забезпечення:

(3.17)

=
де

- фактичний рівень інформаційного забезпечення;
- максимально можливий рівень інформаційної забезпеченості.

Отже, з метою визначення поточних можливостей промислових галузей до
дифузії

інновацій

запропоновано

методичні засади

до

діагностування

спроможності підприємств до інноваційного розвитку, які гуртуються на
рекомбінації

показників

оцінювання

кадрової,

інвестиційної,

техніко-

технологічної, інформаційної складових. Зазначене надасть змогу розрахувати
інтегральну матрицю оцінювання спроможності підприємств до інноваційного
розвитку, а також з урахуванням сценарного прогнозування визначити основні
тренди,

які

будуть

формувати

інноваційного підприємництва.

подальший

перспективний

розвиток
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3.3. Результати діагностики інноваційного потенціалу та спроможності
підприємств до інноваційного розвитку

З метою визначення ефективності інноваційного потенціалу вітчизняних
підприємств проведемо розрахунки відповідно формул 3.2-3.17 та визначимо
наскільки ТОВ «Глобино Агро», «Сільськогосподарське ТОВ «Сіф», ПП «Імені
Калашника», ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна», ТОВ «Елеватор «Чиста
Криниця», ПАТ «Фірма «Полтавпиво», ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро», ДП
«Житомирське лісове господарство», ТОВ «Будлайнсервіс», Полтавська
регіональна філія ДП «Центр ДЗК», ТОВ «Сенча», ДП Дослідне господарство
«Елітне» інституту рослинництва ім. В. Юр`єва національної академії аграрних
наук України здатні до інноваційного розвитку.
Пропонуємо

таку

сегментацію

рівнів

оцінювання

спроможності

підприємств до інноваційного розвитку:
0-20% - високий рівень деформації усіх складників інноваційного потенціалу,
відсутність перспектив інноваційного розвитку;
21-40% - вище середнього рівень деформації складників інноваційного
потенціалу, які різняться за глибиною впливу на інноваційну діяльність;
41-60% - середній рівень деформації складників інноваційного потенціалу,
яка дозволяє підприємству інноваційно розвиватися;
61-80% - нижче середнього рівень деформація складників інноваційного
потенціалу, де майже усі показники мають позитивну тенденцію, що сприяє
розвиткові інноваційної діяльності;
81-100% - низький рівень деформації складників інноваційного потенціалу та
високі компенсаторні можливості для здійснення інноваційної діяльності.
Відповідно проведених розрахунків за формулами 3.2-3.5 отримуємо
наступні

матриці,

які

характеризують

кадрові

складові

спроможності

підприємства до інноваційного розвитку у 2019 р. (рис. 3.13.-3.14).
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Рис. 3.13. Результати матриці діагностування спроможності підприємств до інноваційного розвитку за кадровою
складовою у 2019 р. (на прикладі діяльності: ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро», ДП «Житомирське лісове господарство», ТОВ
«Будлайнсервіс», Полтавська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», ТОВ «Сенча», ДП Дослідне господарство «Елітне» інституту
рослинництва ім. В. Юр`єва національної академії аграрних наук України)
Джерело: запропоновано та розраховано автором
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Рис. 3.14. Результати матриці діагностування спроможності підприємств до інноваційного розвитку за кадровою
складовою у 2019 р. (на прикладі діяльності: ТОВ «Глобино Агро», ПП «Імені Калашника», ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна», ТОВ
«Елеватор «Чиста Криниця», ПАТ «Фірма «Полтавпиво», ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро»)
Джерело: запропоновано та розраховано автором
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Кадрова складова спроможності підприємства до інноваційної діяльності
передбачає

визначення

інноваційного

процесу,

інтелектуального
ступеню

рівня

готовності

фахівців

до

реалізації

організаційно-управлінського

персоналу до інновацій, можливостей персоналу у галузі досліджень та рівню
забезпечення працівників інноваційної діяльності. Відповідно проведених
розрахунків найбільші деформації у кадровому забезпеченні інноваційної
діяльності у 2019 р. ми можемо спостерігати на таких підприємствах: ПАТ «Фірма
«Полтавпиво» (49%), ПП «Імені Калашника» (50%), Полтавська регіональна філія
ДП «Центр ДЗК» (51 %). Дані підприємства віднесено до таких, що мають
середній рівень деформації складників інноваційного потенціалу, що дозволяє
підприємству інноваційно розвиватися. Найкращі за цім складником мають ТОВ
«Будлайнсервіс» (57 %), ТОВ «Глобино Агро» (58 %), ТОВ Агрофірма «ЗоряАгро» (59 %). Слід визначити, що за складовою, що аналізується усі підприємства
відносяться до таких, що мають середній рівень деформації складників
інноваційного потенціалу.
Прийняття

інноваційних рішень,

які будуть

сприяти

накопиченню

інноваційного потенціалу є одним з основних, в процесу досягнення
конкурентних переваги суб'єктів господарювання, як на вітчизняному так і
зарубіжному ринку. Нестача фінансового потенціалу не єдина причина низької
інноваційної активності підприємств в національній економіці. Серед інших
причин – це відсутність міцного менеджерського ядра серед державних
посадовців та підприємців. Таке ядро повинне формуватися з урахуванням:
поєднання креативності, творчості, новаторства, лідерських якостей та повної
відповідальності за прийняття управлінського рішення; урахування, моніторинг
та прогнозування ризикованості і можливих невдач у державному управлінні або
керуванні інноваційним підприємством; пошук додаткових джерел кадрового,
технологічного, технічного та інформаційного потенціалу для розвитку
інноваційної

діяльності;

готовність

експериментувати,

випробовувати,

реалізовувати з першого погляду утопічні ідеї; кваліфіковано та професійно
обирати стратегії, механізми розвитку інноваційного потенціалу;

керувати
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командами творчих та ініціативних людей, а також залучати до інноваційної
діяльності новаторів, винахідників, у тому числі з-за кордону; мати навички
управління інноваційними проектами.
Розглянемо отримані матриці інвестиційної складової (рис. 3.15-3.16.).
Розрахунки

інвестиційної

складової

здійснювалися

за

параметрами

ефективності фінансового забезпечення реалізації інноваційних проектів,
витрат на наукові дослідження, інноваційну диверсифікацію виробництва,
маркетингові дослідження, а також формування людського капіталу здатного
реалізовувати інноваційну діяльність показали такі результати. Найбільший
рівень деформації за інвестиційною складовою спостерігався на: ТОВ «Сенча»
та ТОВ «Елеватор «Чиста Криниця» (21 % відповідно), ПАТ «Фірма
«Полтавпиво» (22 %). Ліпший рівень зафіксовано на ТОВ Агрофірма «ЗоряАгро» (59 %). За отриманими результатами усі підприємства, що аналізуються
окрім ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро» (середній рівень деформації) віднесені до
таких, що мають вище середнього рівень деформації складників інноваційного
потенціалу.
Однією з найважливіших проблем накопичення та створення фінансових
резервів в інноваційному потенціалі безперечно є забезпечення фінансової
підтримки інноваційних процесів на усіх стадіях виробництва товарів. Витрати
на цю діяльність, як показав аналіз в період трансформації національної
економіки знаходиться на майже стабільно низькому рівні. Більше того,
відносно велика частка науково-дослідних робот, що проводяться в країні
покриваються з джерел і без того слабкого приватного сектору економіки. Як
наслідок, це означає низькі можливості національної економіки до проведення
фундаментальних досліджень

рівень фінансування яких у провідних

інноваційних країнах світу є досить високим. креативність, знання, активність,
професіоналізм, компетентність і таке інше. Інноваційному підприємництву
бракує достатньої інвестиційної забезпеченості з боку держави, що обумовлює
незначний масштаб розвитку знань та технологій.
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Рис. 3.15. Результати матриці діагностування спроможності підприємств до інноваційного розвитку за
інвестиційною складовою у 2019 р. (на прикладі діяльності: ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро», ДП «Житомирське лісове господарство»,
ТОВ «Будлайнсервіс», Полтавська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», ТОВ «Сенча», ДП Дослідне господарство «Елітне» інституту
рослинництва ім. В. Юр`єва національної академії аграрних наук України)
Джерело: запропоновано та розраховано автором
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Рис. 3.16. Результати матриці діагностування спроможності підприємств до інноваційного розвитку за
інвестиційною складовою у 2019 р. (на прикладі діяльності: ТОВ «Глобино Агро», ПП «Імені Калашника», ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл
Україна», ТОВ «Елеватор «Чиста Криниця», ПАТ «Фірма «Полтавпиво», ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро»)
Джерело: запропоновано та розраховано автором
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Спричиняє накопиченню очікуваного негативного синергетичного ефекту в
інституціональному середовищі підприємництва. Інноваційний потенціал
підприємств Фінляндії, Ірландії, Польщі, Німеччини, США формується в умовах
активного фінансування інновацій та ноу-хау, що забезпечує стрімкий науковий
прогрес у зазначених країнах. Найбільші пріоритети при фінансовому
забезпеченні інноваційної діяльності мають малі інноваційні підприємства.
Стан вітчизняної державної системи грошового забезпечення інноваційної
діяльності мінімізує стимули для активізації досліджень та розробок. Існуючі
податкові преференції для малого бізнесу та інноваційно активних підприємств
виявляються неефективними. Серед податкових інструментів стимулювання
науково-дослідної діяльності слід відзначити наступні:
податкові пільги, що надаються підприємствам, які реалізують свою
діяльність у секторі НДДКР, що призводить до розвитку технологічних
інновацій;
позики малим підприємствам на страті інноваційної діяльності;
надання

підприємствам,

особливо

бюджетоутворюючим,

державних

гарантій часткового погашення кредитів, запозичених на конструкторські та
експериментальні інноваційні проекти;
зменшення

адміністративних

бар’єрів

в

процесі

комерціалізації

інноваційних товарів та послуг.
Популяризація державних гарантій в частині повернення позик повинна
мати позитивний результат на інноваційну діяльність. Особливо це повинно
стосуватися,

промисловості,

де

проривні

інновації

(які

є

найбільш

ризикованими) принципово змінять тренд розвитку виробництва в системі
національної економіки. Накопиченню інноваційного потенціалу буде сприяти
державна концепція посередництва бізнесу та держави. Впровадження у
вітчизняну систему підприємництва інноваційних брокерів, метою яких буде
надання консалтингових та фінансових послуг при укладанні договорів купівліпродажу результатів інноваційної діяльності, посередництва у передачі знань і
технологій. Інноваційне підприємництво вимагає створення спінінгових
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установ, що будуть займатися питаннями формування кластерної мережі,
організаціями виставок та ярмарок серед підприємців та науковців, у тому числі
за межами країни.
Державні витрати на НДДКР повинні бути пріоритетними напрямками для
національної політики. Інноваційна система вимагає реалізації ефективних
стратегічних рішень, впровадження норм, інструментів, важелів для дифузії
інновацій, а також досягнення найліпшої координації між інститутами.
Необхідно визначити, що стратегія формування, накопичення та акумуляції
інноваційного

потенціалу

обумовлює

необхідність

оцінювання

рівня

забезпеченості підприємств таким потенціалом.
Результат діагностики техніко-технологічної складової спроможності
підприємства до інноваційної діяльності, що ґрунтувалася на обчисленні рівня
технологізації процесів, ефективності використання виробничих потужностей,
економії собівартості продукції в результаті запровадження науково-технічних
заходів, забезпеченості персоналу сучасною технікою зображена в рис. 3.17-3.18.
Проведені розрахунки свідчать, що найбільші деформації за технікотехнологічною складовою відбулися на таких підприємствах: Полтавська
регіональна філія ДП «Центр ДЗК» (50 %), ДП «Житомирське лісове
господарство» та ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро» (55 % відповідно). Найкращі
результати отримало ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна» (81 %). За
результатами оцінювання з 12 підприємств, що були оцінені, 11 були віднесені
до таких,

що мають середній рівень деформації складників інноваційного

потенціалу, яка дозволяє підприємству інноваційно розвиватися. Лише на одному
підприємстві ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна» зафіксовано низький рівень
деформації складників інноваційного потенціалу та високі компенсаторні
можливості для здійснення інноваційної діяльності.
Результати техніко-технологічної складової спроможності підприємства до
інноваційної діяльності отримані за підсумками 2019 р. за 12 підприємствами
зображені у рис. 3.17-3.18.
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Рис. 3.17. Результати матриці діагностування спроможності підприємств до інноваційного розвитку за технікотехнологічною складовою у 2019 р. (на прикладі діяльності: ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро», ДП «Житомирське лісове господарство»,
ТОВ «Будлайнсервіс», Полтавська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», ТОВ «Сенча», ДП Дослідне господарство «Елітне» інституту
рослинництва ім. В. Юр`єва національної академії аграрних наук України)
Джерело: запропоновано та розраховано автором
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Рис. 3.18. Результати матриці діагностування спроможності підприємств до інноваційного розвитку за технікотехнологічною складовою у 2019 р. (на прикладі діяльності: ТОВ «Глобино Агро», ПП «Імені Калашника», ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл
Україна», ТОВ «Елеватор «Чиста Криниця», ПАТ «Фірма «Полтавпиво», ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро»)
Джерело: запропоновано та розраховано автором
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Складник

техніко-технологічної

спроможності

підприємства

до

інноваційної діяльності вміщував оцінювання рівню технологізації процесів
інноваційної діяльності, ефективності використання виробничих потужностей в
інноваційній

діяльності,

економії

собівартості

продукції

в

результаті

запровадження науково-технічних заходів, забезпеченості персоналу сучасною
технікою.
Розрахунки зображені у рис. 3.17-3.18 засвідчують, що інноваційні
підприємства

стикаються

технологічних

інновацій,

із

значними

особливо

це

труднощами
стосується,

при

впровадженні

малих та

середніх

підприємств. Отримання коштів від держави на технологічне переоснащення або
роботизацію виробництва постає занадто складної організаційною процедурою
для

бізнесу.

Іншою

проблемою

є

відсутність

сформованого

ринку

експериментальних випробовувань нововведень та розробок, недостатня
співпраця бізнесу та влади, велика кількість законодавчих перепон, їх часте
оновлення (не завжди на користь бізнесу), надмірна бюрократизація та корупція
в органах державної влади.
Діагностика інформаційної складової спроможності підприємства до
інноваційної

діяльності

засновувалася

на

розрахунку

інтенсивності

використання інформації, рівня доступу персоналу до інформації, визначенні
ступеню

програмної

захищеності

інформації,

повноти

інформаційного

забезпечення. Результати розрахунку за відповідними показниками зображені у
рис. 3.19-3.20.
Результати отримані внаслідок діагностики інформаційної складової
спроможності підприємства до інноваційної діяльності свідчать про деформації
інформаційного забезпечення таких підприємств: ТОВ «Будлайнсервіс» (85 %),
ДП Дослідне господарство «Елітне» інституту рослинництва ім. В. Юр`єва
національної академії аграрних наук України та «Сільськогосподарське ТОВ
«Сіф» (86 %). Найліпші показники містять ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна»
(95 %), ДП «Житомирське лісове господарство» та ТОВ «Глобино Агро» (96 %
відповідно).
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Рис. 3.19. Результати матриці діагностування спроможності підприємств до інноваційного розвитку за інформаційною
складовою у 2019 р. (на прикладі діяльності: ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро», ДП «Житомирське лісове господарство», ТОВ
«Будлайнсервіс», Полтавська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», ТОВ «Сенча», ДП Дослідне господарство «Елітне» інституту
рослинництва ім. В. Юр`єва національної академії аграрних наук України)
Джерело: запропоновано та розраховано автором
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Рис. 3.20. Результати матриці діагностування спроможності підприємств до інноваційного розвитку за
інформаційною складовою у 2019 р. (на прикладі діяльності: ТОВ «Глобино Агро», ПП «Імені Калашника», ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл
Україна», ТОВ «Елеватор «Чиста Криниця», ПАТ «Фірма «Полтавпиво», ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро»)
Джерело: запропоновано та розраховано автором

195

Діагностика інформаційної складової спроможності підприємства до
інноваційної діяльності засвідчує найліпші показники відносно решти трьох
складових, що говорить про високий ступінь інформаційного забезпечення
діяльності

підприємств,

що

оцінювалися.

Аналогічні

розрахунки

за

підприємствами ТОВ «Глобино Агро», «Сільськогосподарське ТОВ «Сіф», ПП
«Імені Калашника», ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна», ТОВ «Елеватор «Чиста
Криниця», ПАТ «Фірма «Полтавпиво», ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро», ДП
«Житомирське лісове господарство», ТОВ «Будлайнсервіс», Полтавська
регіональна філія ДП «Центр ДЗК», ТОВ «Сенча», ДП Дослідне господарство
«Елітне» інституту рослинництва ім. В. Юр`єва національної академії аграрних
наук України були проведені за 2018 р.
Водночас не усі складові у однаковій мірі впливають на подальшу
інноваційну діяльність. З метою обрання подальшої стратегії інноваційної
діяльності слід провести розрахунок агрегованого показнику за чотирма
складниками інноваційного потенціалу. Результати розрахунку агрегованого
показнику за кадровою, інвестиційною, інформаційною та техніко-технологічною
складниками за 2019 р. відображені у рис. 3.21-3.22, а за 2018 р. містяться у
додатках Д-Е. За агрегованим показником найбільші провали або деформації
інноваційного потенціалу мають: ТОВ «Елеватор «Чиста Криниця» (51 %) та
ПАТ «Фірма «Полтавпиво» (51 %). Дещо ліпші показники мали ПП «Імені
Калашника», ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна» (56 % відповідно) та ТОВ
«Глобино Агро» (57 %). Порівнюючи показники за 2018 р. та 2019 р. підсумкової
матриці спроможності підприємства до інноваційної діяльності можливо
засвідчити однаковий рівень здатності підприємства до інноваційного розвитку
– середній рівень деформації складників інноваційного потенціалу, яка дозволяє
підприємству інноваційно розвиватися. Дещо покращили свої позиції у межах
рівня ПП «Імені Калашника» та ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна», у решти
підприємств

відсутні

компенсаторні

перспективного інноваційного розвитку.

можливості

для

забезпечення
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Рис. 3.21 Результати підсумкової матриці діагностування спроможності підприємств до інноваційного розвитку у 2019 р.
(на прикладі діяльності: ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро», ДП «Житомирське лісове господарство», ТОВ «Будлайнсервіс», Полтавська
регіональна філія ДП «Центр ДЗК», ТОВ «Сенча», ДП Дослідне господарство «Елітне» інституту рослинництва ім. В. Юр`єва національної
академії аграрних наук України)
Джерело: запропоновано та розраховано автором
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Рис. 3.22 Результати підсумкової матриці діагностування спроможності підприємств до інноваційного розвитку у
2019 р. (на прикладі діяльності: ТОВ «Глобино Агро», ПП «Імені Калашника», ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна», ТОВ «Елеватор
«Чиста Криниця», ПАТ «Фірма «Полтавпиво», ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро»)
Джерело: запропоновано та розраховано автором
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Основні причини негативного процесу формування, накопичення та
акумуляції інноваційного потенціалу можна звести до таких:
відсутність довгострокової амбіційної державної політики або стратегії у
напрямку революційного технологічного розвитку, недосконалість промислової
політики (у тому числі промислову реіндустріалізацію викликану періодом
трансформації національної економіки);
прийняття управлінських рішень щодо стратегічних напрямків розвитку
інновацій у промисловості не завжди враховуючи пріоритети соціальноекономічної політики;
занадто низький рівень покриття державою фінансових витрат на
дослідження

та

розробки,

особливо

промислових

бюджетоутворюючих

вітчизняними

науково-дослідними,

підприємств;
недосконала

співпраця

експериментальними,

між

конструкторськими

центрами

та

інноваційними

підприємствами;
наявність прогалин у законодавчому забезпеченні інноваційної діяльності.
Неефективність

національної

інноваційної

політики

підсилює

нестабільність окремих сегментів національної інноваційної системи, спричиняє
інституціональні розриви, збільшує розмір витрат суб’єктів підприємництва,
через слабку податкову політику, систему захисту інтелектуальної власності,
антимонопольного
інститутів,

що

законодавства.
формують

підприємництва,

повинне

Повне

переформатування

інституціональну
мати

на

меті

матрицю

формування

провідних

інноваційного
нового

типу

підприємницької культури, що враховує такі цінності як новаторство.
З

метою

підвищення

інноваційного

потенціалу

існує

потреба

у

стимулюванні кожного з його складників. Зазначене можливо здійснити в межах
формування сценаріїв стимулювання інноваційного потенціалу засобами
державної підтримки (табл. 3.7). До таких сценаріїв слід віднести: формування
«менеджерського

ядра»,

акумуляції

фінансового

технологічного випередження та інформаційної безпеки.

ресурсу,

техніко-
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Таблиця 3.7.
Перспективні сценарії стимулювання інноваційного потенціалу засобами державної підтримки
Джерела провалів
інноваційного
потенціалу
Кадрова складова

Сценарії

Сценарій
формування
«менеджерського
ядра»

Інвестиційна
складова

Сценарій
акумуляції
фінансового
ресурсу

Технікотехнологічна
складова

Сценарій технікотехнологічного
випередження

Інформаційна
складова

Сценарій
інформаційної
безпеки

Джерело: розроблено автором

Токи зросту у формуванні,
накопиченні та акумуляції
інноваційного потенціалу
Критична маса інтелектуального та
творчого персоналу
Менеджери с неординарним та
креативним мисленням
Мотивований до інноваційної
діяльності персонал

Інвестиційні резерви
Фінансова забезпеченість
інноваційних проектів
Покриття витрат інноваційної
діяльності на усіх етапах виробництва
Зменшення трансакційних та
трансформаційних витрат
Низький рівень амортизаційних
відрахувань
Оновлена техніки необхідна для
інноваційної діяльності
Прогресивні технологічні процеси у
виробництві
Роботизація та автоматизація
виробництва
Техніко-технологічні резерви для
диверсифікації
Інтегрованість інформаційних
технологій у процеси реалізації
інновацій
Повна інформаційна захищеність від
витоку інформації до конкурентів
Реклама продукції на вітчизняних та
зарубіжних ринках споживачів

Ключові напрямки державної підтримки та помірного державного впливу

Створення сприятливих умов для випускників ВНЗ у працевлаштуванні на
інноваційних підприємствах
Сприяння навчанню, перенавчанню та формуванні специфічних навиків персоналу
інноваційного підприємства
Залучення іноземних фахівців до інноваційної діяльності
Розробка системи оцінювання інноваційного рівня персоналу
Фінансова та психологічна підтримка вивільнених працівників
Сприяння перерозподілу фахівців між секторами економіки
Контроль техніки безпеки та забезпечення соціального страхування
Залучення державних медіаторів до вирішення виробничих конфліктів
Фінансування ризиків інноваційної діяльності
Фінансування інноваційних проектів та їх комерціалізації
Вкладення державних коштів у диверсифікацію виробництва та модернізацію
технологічних процесів
Інвестування коштів у наукові дослідження та експерименти
Надання позик, кредитів та податкових канікул для підприємців-початківців, які
бажають реалізовувати корисні для держави проекти
Сприяння інноваційним підприємствам у пошуку донорів та інвесторів
Формування венчурних фондів, кредитних спілок та бізнес-ангелів
Моніторинг досягнень рівня науково-технічного прогресу та залучення його
результатів у вітчизняні промислові підприємства
Зняття адміністративних бар’єрів при зарубіжному розповсюдженні промислових
товарів
Стимулювання розповсюдження технологічних та проривних інновацій
Технологічний аудит усіх промислових підприємств
Підтримка політики аутсорсингу та технічного лізингу
Формування карти пріоритезації галузевого розташування інноваційно активних
промислових підприємств
Організаційна підтримка проведення ярмарок, виставок товарів інноваційних
підприємств як в Україні так і за її межами
Забезпечення інтеграції інформаційних технологій між інноваційними
підприємствами, активізація діджиталізації
Розповсюдження інформації серед інноваційних підприємців щодо стратегічних
напрямків держави в частині підтримки інновацій
Підвищення ступеню інформаційної захищеності та витоку конфіденціальної
інформації щодо пріоритетних наукових розробок
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Ще П. Друкер визначив інновації як унікальний інструмент в руках
підприємців, що дозволяє реалізувати найбільш несподівані та утопічні на
перший погляд інноваційні ідеї надавши тим самим імпульс для формування
принципово нового типу інноваційної економіки [82; 388]. Саме за інноваціями
та підприємництвом прогресивне майбутнє. Отже існує потреба у підтримці
інноваційного потенціалу підприємництва, що в даний час є одним з основних
чинників

ефективного

соціально-економічного

розвитку.

Потужній

інноваційний потенціал – є відправною точкою для побудови економіки
заснованої

на

знання.

Така

економіка

відповідає

вимогам

сучасного

цивілізаційного прогресу.
Отже

державне

регулювання

повинне

перш

за

все

засобами

інструментального впливу сприяти формуванню такого потенціалу в усіх сферах
господарювання. Інноваційна діяльність підприємництва – це зміна парадигми
економічної системи, що полягає у розробці та впровадженні нових
управлінських рішенні у сфері державотворення, удосконалення існуючих
засобів підтримки підприємництва, які спрямовані формування необхідного
обсягу інноваційного потенціалу, що забезпечить економічна вигода для усіх
стейкхолдерів ринкової економіки.

Висновки до розділу 3

За результатами дослідження, виконаного в третьому розділі дисертації
сформовано методичні засади діагностування спроможності підприємств до
інноваційного розвитку, здійснено оцінювання ефективності інноваційного
потенціалу регіонів України, визначено місце України у загальносвітових
рейтингах інноваційного розвитку, конкретизовано дисфункції розвитку
інноваційного підприємництва.
1.

Результати оцінювання

розвитку інноваційного підприємництва

засвідчили, що зростання кількості інноваційно-активних підприємств Україні
протягом 2010-2018 років відбувалося завдяки реалізації інноваційної діяльності
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у напрямку дифузії маркетингових та організаційних інновацій та зменшення
технологічних інновацій, що говорить про низьку здатність інноваційного
підприємництва здійснювати науково-технічний прогрес і стимулювати
технологічні перетворення у вітчизняній економіці. Отже на часі формування
державної політики у напрямку стимулювання розвитку нововведень у
виробництві, що змінить подальший тренд розподілу інновацій та забезпечить
стимулювання стратегічно важливих галузей.
2. Оцінено динаміку позицій України у рейтингу Глобального індексу
інновацій. Визначено, що втрати позиції нашої країни у згаданому рейтингу
обумовлені низькою спроможністю держави формувати людський капітал, що
зайнятий в інноваційній діяльності, ефективно розвивати інфраструктурні
елементи,

підтримувати

технологічні

розробки

та

сприяти

розвиткові

інноваційно-орієнтованого бізнесу засобами державного регулювання.
3.

Визначено,

підприємництва

що

лідируючи

займають

позиції

Кіровоградська,

у

розвитку

інноваційного

Тернопільська,

Київська,

Харківська, Львівська області та м. Київ. Найменша кількість інноваційних
підприємств зосереджена у Рівненській, Донецькій та Луганській областях.
Позиції останніх двох областей свідчать про втрату бюджетоутворюючих та
великих промислових підприємств через окупацію цих території, а також
порушення традиційного логістичного ланцюгу у сфері збуту продукції та
постачання

комплектуючих.

У

такому

контексті

заходи

державного

стимулювання розвитку інноваційного підприємництва у зазначених регіонах
повинні спрямовуватися на допомогу підприємствам у пошуках альтернативних
сегментів збуту та їх виходу на світові ринки за рахунок створення затребуваних
нововведень.
4. За результатами проведеного аналізу складено матрицю перешкод та
компенсаторних

можливостей

подальшого

розвитку

інноваційного

підприємництва. Зокрема до перешкод віднесено: низький рівень фінансування
малого

підприємництва,

що

здійснює

інноваційну

діяльність;

слабку

компліментарність зв’язків між науковцями, вченими і підприємцями-
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новаторами; невідповідність розподілу інфраструктурних елементів відповідно
потреб регіонів України; податковий тиск на підприємництво та майже повну
відсутність податкових пільг для новаторів; значний бюрократичний тиск і
високий

рівень

корумпованості;

недостатність

венчурних

підприємств

відповідно потреб ринку; низька технологічна озброєність та матеріальнотехнічна база бізнесу; відсутність мотивацій і стимулів до відкриття власної
справи; зниження кількості вчених та науковців, які відповідно специфічних
навичок, здатні до залучення в інноваційні процеси; висока залежність
вітчизняних інноваційних підприємств від експорту комплектуючих і
технологій; трудова міграція молодих фахівців, випускників закладів вищої
освіти,

винахідників

та

відомих

підприємців;

переведення

інноваційних підприємств у офшорні зони; недостатня

діяльності

інвестиційна

привабливість інноваційних підприємств; низька конкурентоспроможність та
затребуваність на світових ринках продукції вітчизняних інноваційних
підприємств.
До компенсаторних можливостей і подальших орієнтирів розвитку, які
необхідно враховувати в процесі державного регулювання, запропоновано
відносити:

розгалужену

мережу

установ,

що

надають

професійно-

спеціалізовану освіту за регіонами України; вигідне географічне розташування
України, яке сприяє полегшенню транспортної логістики та веденню торгівлі на
світовому рівні; наявність трудового ресурсу, здатного швидко створювати і
засвоювати інновації за умов формування системи мотивацій і стимулів;
розвиток ресурсозберігаючого інноваційного підприємництва та розширення
екологічно-чистого виробництва, яке користується попитом на європейських
ринках.
5. Визначено, що зазначені перешкоди та компенсаторні можливості
формують позитивну і негативну синергію в інституціональному середовищі
інноваційного підприємництва, що вимагає реагування держави на подолання
або блокування проявів негативного синергізму.
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6. З метою визначення поточних можливостей промислових галузей до
дифузії інновацій запропоновано методичні засади до діагностування
спроможності підприємств до інноваційного розвитку, які гуртуються на
рекомбінації

показників

оцінювання

кадрової,

інвестиційної,

техніко-

технологічної, інформаційної складових. Зазначене додало змогу розрахувати
інтегральну матрицю оцінювання спроможності підприємств до інноваційного
розвитку.
7. З метою підвищення інноваційного потенціалу вітчизняних інноваційних
підприємств акцентовано увагу на потребі стимулюванні кожного з його
складників. Зазначене можливо здійснити в межах формування сценаріїв
стимулювання інноваційного потенціалу засобами державної підтримки. До
таких сценаріїв ми віднесли: формування «менеджерського ядра», акумуляції
фінансового ресурсу, техніко-технологічного випередження та інформаційної
безпеки.

Основні результати досліджень автора, що викладені у третьому розділі,
відображено у наступних наукових працях [208; 211; 215; 216; 219; 221; 225; 226;
227; 229; 233; 234; 237; 413].
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РОЗДІЛ 4.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ
ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ

4.1. Напрямки забезпечення взаємодії держави та бізнесу на паритетних
умовах

Особливості

функціонування

інноваційного

підприємництва,

як

організаційно-економічного елементу в системі національної економіки
передбачають особистісну відповідальність підприємця за результати своєї
діяльності

внаслідок

реалізованої

стратегії

рекомбінації

інноваційного

потенціалу та застосування сукупності управлінських компетенцій, що
забезпечують

подальший

підприємництво

не

розвиток

працює

підприємства.

уособлено,

воно

Водночас

активно

таке

взаємодіє

з

інституціональним середовищем та ключовими стейкхолдерами ринку. Окрім
того, якщо управління внутрішнім середовищем підприємства є контрольованим
з боку підприємця, то зовнішні чинники у переважній більшості переважно не
контролюються стейкхолдером підприємницької діяльності, проте беззаперечно
впливають на діяльність підприємства.
У

такому

контексті

важливою

задачею

державного

регулювання

інноваційним підприємництвом є забезпечення безперебійного діалогу між
бізнесом

та

стейкхолдерів,

владою
що

за

обов’язкового

забезпечить

досягнення

накопичення

паритетності

позитивної

синергії

усіх
в

інституціональному середовищі.
З моменту здобуття Україною незалежності інноваційне підприємництво
одержало старт свого розвитку. Повне унормування законодавства, пріоритет
приватного бізнесу, орієнтація держави на створення бізнес-середовища,
фінансова підтримка – забезпечили початкові умови розвитку зазначеного
сектору економіки. Сьогодні в напрямку державної підтримки підприємництва
проводиться велика адміністративна робота щодо поліпшення роботи бізнесу
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заснованого на інноваціях. Водночас ефективність такої роботи у більшості
визначається тісною співпрацею стейкхолдерів інноваційної діяльності та влади,
що формує фундамент державотворення відповідно потреб та сучасних умов
ринку. Відносини між владою та бізнесом сьогодні стали міцнішими, проте
потребують поглиблення комунікаційних каналів, їх адаптації та усунення
ескалації міжсуб’єктних конфліктів.
Досвід функціонування інноваційно-орієнтованих економік світу показує,
що ефективні комунікації відіграють важливу роль в обранні вірної стратегії
розвитку інноваційного підприємництва. Такі комунікації стимулюють ринкові
відносини шляхом збалансування попиту та пропозиції, дозволяють зменшити
трансакційні або трансакційні витрати сторін, що взаємодіють.
Вплив держави на розвиток інноваційного підприємництва багатогранний
та різнорівневий. Саме у межах такого впливу формуються формальні та
неформальні комунікації. Взаємодія держави та бізнесу здійснюється через
інфраструктурні

елементи

або

державні

інститути,

що

наявні

в

інституціональній матриці [29; 123; 184; 284; 293; 319; 390; 396; 404; 406; 430].
В умовах формування інноваційної економіки держава та підприємці
повинні виступати рівноправними партнерами. Інститути державної влади
спрямовують свої комунікації на усі типи підприємств (незалежно від форми
власності та масштабів діяльності), що є важливою формою прояву ринкових
взаємодій. За відсутності виваженого механізму забезпечення паритетності такої
взаємодії, подальший розвиток інноваційного підприємництва є вкрай
утрудненим, а процес реформації інституціональної матриці виявляється
безперспективним або хаотичним.
За нашим баченням, щільні партнерські зв’язки держави та бізнесу – це
горизонтально-вертикальні
державного

управління

реплікації
з

метою

взаємовідносин
забезпечення

на

розвитку

усіх

щаблях

суспільного

виробництва, створення прозорих умов для добросовісної конкуренції та
формування інноваційного ядра національної економіки. Деякі інноваційні
економіки світу почали переходити до системи реплікацій регуляторних
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відносин, ще у минулому столітті, усвідомлюючи необхідність даних трансакцій.
В даний час у таких країнах присутня переважно саморегульована ринкова
економіка з помірним (або відсутнім) державним впливом але стабільно
прогресуючими

комунікаційними

каналами.

Водночас

на

початку

державотворення, такі країни досить часто використовували інструментарій
планового регулювання економікою, що у майбутньому надало їх можливість
створити ефективну систему управління ринком на паритетних засадах та
стимулювати інноваційні досягнення за більш слабкого регуляторного впливу.
Однак такі державні важелі впливу не мали риси жорсткого командноадміністративного планування, це скоріше було м’яке директивне управління.
Окрім того ринок у таких країнах був не таким стихійним або депресивним, його
дії перебували під контролем держави. В Україні процес державотворення
відбувається за несприятливих умов, що беззаперечно надає хаотичності та
турбулентності системі інноваційного підприємництва. Саме тому, у нашій
країні

повинні

регулювання,

а

переважати

більш

відповідно

і

сильніші

контроль

інструменти

взаємозв’язків

з

державного
учасниками

підприємницьких відносин внаслідок нерозвиненості ринкових інститутів
повинен бути більш впорядкованим, виваженим з прогнозованими наслідками.
Руйнівні дії на гармонізацію партнерської взаємодії між інноваційними
підприємствами та державою чинить бюрократія, як в інститутах державної
влади, так і в інфраструктурних елементах включених в інституціональну
матрицю. Бюрократія в умовах трансформації економіки – за відсутності
державного впливу на її прояви, може викликати хаотизацію інституціональних
відносин та збільшувати опортуністичну поведінку серед усіх учасників
трансакцій. Наявність бюрократії, унеможливлює спрощення процедур для
відкриття інноваційного бізнесу та реалізації нових проектів серед вже
працюючих суб’єктів підприємницької діяльності. Негативізм бюрократії є
наслідком

безперспективного

державного

управління

підприємництвом без урахування громадської думки.

інноваційним
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Синергетична контамінація бюрократії знищує справедливі комунікації між
інноваційними

підприємствами

та

державою,

знижує

прозорість

адміністративних послуг. За таких умов бюрократом постає суб’єкт державної
влади, який нехтує своїми функціональними обов'язками задля власної вигоди,
завдаючи шкоди бізнесу, внаслідок перевантаження підприємців зайвими
паперами та ігнорування принципів невтручання в приватну власність. Бюрократ
ухиляється від особистісної відповідальності за свої дії ігноруючи встановлені
правила і законодавчі положення.
Асиміляція бюрократії в державному управлінні відбувається від керівника
до підлеглого, через реалізацію формальних, а особливо неформальних
взаємодій, які є переважно незаконними та збільшують опортуністичні
поведінки. Бюрократизація має властивості пригнічувати колективно-трудову
ініціативність, знищує сміливі та корисні починання, мінімізує розвиток
творчості, нестандартності або креативності, які є важливими умовами
забезпечення

ефективних

управлінських

рішень

особливо

у

періоди

трансформації, в якому наразі опинилася економіка України. Деякі стейкхолдери
державного управління не бажають шукати та впроваджувати в дію нові
напрямки керування інноваційною діяльністю, обираючи пріоритетом своєї
роботи девіантну поведінку, яка не приносить користі державотворенню. За
таких умов продукуються негативні елементи бюрократизму: схильність до
багаторівневого ускладненого державного управління; зволікання в системі
прийняття

управлінських

рішень

внаслідок

організаційного

хаосу,

безініціативності; надмірна контрольованість підлеглих або менеджерів
інноваційного бізнесу, недоречне втручання контролюючих органів у їх
повсякденну діяльність; адміністративні бар’єри при оформленні дозвільних
документів або

створення несприятливих умов документування кожної дії

стейкхолдерів інноваційної діяльності; уповільнення оперативно-стратегічного
управління за регіонами, галузями або секторами економіки, внаслідок
панування «кумівства» і хабарництва на місцях, що беззаперечно знижує навіть
ефективні та

потрібні державні ініціативи,

які вже

врегульовані на
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законодавчому рівні; динамізація інституціональних розривів та ринкових
провалів в національній економіці, що знижує компенсаторні можливості
підприємництва та пришвидшує його інертний розвиток; деморалізація та
депрофесіоналізація трудового ресурсу, що бере участь у державному
регулюванні та повне руйнування моральних або ціннісних інтересів державних
службовців слугувати на користь державі.
Таким чином, бюрократизація завжди виступає гальмом радикальних
соціально-економічних

реформ,

заснованих

на

ринкових

механізмах

саморегулювання. У такому контексті напрямки забезпечення взаємодії держави
та інноваційних підприємств на паритетних умовах повинні враховувати
трансформації, що притаманні національній економіці: інтенсифікацію та форми
демократичних зрушень; специфіку змінності державного регулювання за умов
кризи; динамізацію каналів демократичного транзиту в межах законодавчої,
судової та виконавчої гілок влади; змінності інтересів/вподобань стейкхолдерів,
які беруть участь у демократичному процесі; мінливості інституціональних умов
національного ринку інновацій; глобалізаційні тренди та інтеграційній процеси,
що чинять вплив на національну економіку.
Мінімізація проявів бюрократії повинна бути заснована на поступовому
зростанні

темпів

реформування

національної

політичної

системи

та

якнайактивнішої демократизації її інститутів. Існує потреба пошуку прогалин в
державному

управлінні

та

визначенні

засобів

досягнення

ефективних

комунікацій між державою та бізнесом з урахуванням ментальних особливостей,
еволюції

інституціонального

розвитку,

соціальних,

геополітичних,

психологічних, економічних, політичних умов країни. За нашим баченням, з
метою усунення бюрократії існує потреба стимулювання ліберальної демократії.
Основними принципами ліберальної демократії, які забезпечать розвиток
інноваційного підприємництва є такі: інституціоналізація політичних свобод
підприємців; здатність законодавчої, судової та виконавчої влади реагувати на
електорат та думку підприємців; рівноправність представників органів
державної влади та підприємців перед законом та судами.
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Інституціональна слабкість та надмірна бюрократизація змушує інноваційні
підприємства переводити свою діяльність або її частину до тіньової економіки,
яку можна охарактеризувати як: заборонений вид організаційно-економічної
діяльності та приховування реальних прибутків підприємцями; розвиток
підпільного виробництва та повне нехтування нормами до якості продукції та
умов

праці

робітників;

виробництво,

розподіл,

обмін,

споживання,

комерціалізація послуг та товарно-матеріальних цінностей у не підконтрольні
державі способи; поширення неофіційної зайнятості в національній економіці.
Одним з інструментів забезпечення ліберальної демократії в процесі
державного регулювання інноваційним підприємництвом є лобізм інтересів
підприємців на усіх рівнях державного управління. Проекція лобізму
засновується на диспозиції держави, як центру прийняття адміністративноуправлінських рішень в координатах «справедлива конкуренція – демократія –
ринкове саморегулювання». У межах зазначених координат визначається баланс
інтересів стейкхолдерів державного регулювання, формується швидкість
інституціональних змін, конкретизується векторальність та стратегії майбутніх
реформ у сфері інноваційної діяльності.
Лобізм в межах ліберальної демократії видається нами як формальна,
інституціональна стратегія спільних дій бенефіціарів, окремих чиновників,
стейкхолдерів бюджетоутворюючих інноваційних підприємств, що заснована на
корпоративних взаємодіях влади та бізнесу, з метою досягнення максимізації
ефекту інноваційної політики, підвищення інноватизації вітчизняного сектору
підприємництва. Причини необхідності лобізму засновані на люфті державних
ініціатив, обумовлюються деякою інертністю або обмеженому їх ефекті в умовах
розімкнутої

національної

інноваційної

матриці.

Саме

стейкхолдери

інноваційного підприємництва здатні подолати розімкнення національної
інноваційної

матриці

за

допомогою

акумуляції

розрізнених

ресурсів,

накопичення резервів інноваційного потенціалу та підвищення наукоємності
вітчизняного виробництва. Ефективність трансакційних комунікацій в процесі
лобізму обумовлює удосконалення інноваційних блоків державної політики, де
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пріоритетами визначені національні інтереси, підтримка інноваційної діяльності,
а не інтереси монопольних компаній з метою отримання останніми у
недобросовісний спосіб фінансової та іншої підтримки від держави.
На нашу думку, з метою мінімізації протиріч між інноваційним бізнесом і
державними інститутами, а також поглиблення ефективних комунікаційних
каналів слід використовувати адаптивні і симультанні стратегії державного
регулювання.

Адаптивні

орієнтуватися

на

стратегії

поточні

державного

тенденції

регулювання

функціонування

повинні

інноваційного

підприємництва та стан динамізації інституціональної матриці. Завданням
адаптивних стратегій є стимулювання нарощування інноваційного потенціалу,
зростання людських компетенцій, поступове зняття ризиків і невизначеності в
інституційному

середовищі.

Симультанні

стратегії,

навпаки,

повинні

формуватися з урахуванням глобальних трендів світової економіки, а також
оцінювання перспектив розвитку інноваційної діяльності в контексті планування
або прогнозування випуску нових продуктів і репрезентації виробництва, які в
майбутньому принесуть дохід державі, забезпечать соціально-економічний
розвиток суспільства за допомогою високої конкурентоздатності національних
виробників на зарубіжних ринках. В економічному плані симультанні і адаптивні
стратегії пояснюється ринковими очікуваннями і плануванням прибутку на
макро, мезо та мікрорівнях від комерціалізації нових технологій або продуктів.
У разі якщо держава є ініціатором даних стратегій, конфлікти між бізнесом і
владою пом'якшуються змішаними практиками реалізації даних стратегій, які
формально та змістовно не вступають в конфлікт із поточними стратегічними
завданнями державної інноваційної політики, за рахунок включення в їх
розробку підприємців і ключових беніфіціарів.
Напрямки державної підтримки інноваційного підприємництва в контексті
адаптивних і симультанних стратегій повинні враховувати усталені тенденції в
сфері дифузії технологічних і процесових інновацій. Така дифузія визначається
як прагнення підприємців реалізувати інноваційні проект, у вигляді нового або
вдосконаленого продукту або послуги, їх комерціалізації на вітчизняному або
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зарубіжному ринках. Причому глибина дифузії визначається в залежності від
наближеності економіки, яка трансформується до світового технологічного
фронтиру, який характеризується як еволюційно-темпоральна межа між старими
і новими товарами або послугами, інноваційними технологіями, а також
реформованими комунікаційними каналами між наукою, освітою, державою,
інноваційними підприємствами та інфраструктурними елементами. При цьому
технологічний фронтир ґрунтується на взаємовигідній триєдиній паритетності
науки, бізнесу і держави з метою стимулювання нововведень затребуваних на
національному та глобальному рівнях: штучного інтелекту, блокчейну, 3D
друку, генетичної медицини, генної інженерії, квантових систем. Просування
перелічених

нововведень

вимагає

взаємодії

людських,

технологічних,

маркетингових, фінансових, інтелектуальних та соціокультурних ресурсів через
їх високу трудомісткість або наукоємність, експериментальний характер і
необхідність їх горизонтально-вертикального відтворення в різних секторах
економіки. Комунікаційні канали в такій триєдності повинні формуватися з
урахуванням

необхідності

підвищення

інтелектуально-професійних

компетенцій її учасників, тісного діалогу, відкритості, синергетичності,
адаптивності трансакцій і розподілі відповідальності за ризики. Таким чином,
дифузії

інновацій

передбачають

обов'язкову

мультикомунікативність

стейкхолдерів державного регулювання в процесі реалізації адаптивних і
симультанних стратегій. У той же час, сучасній інституціональній матриці
притаманне наростання взаємних претензій науки, бізнесу і держави. До таких
претензій

слід

адміністративного

віднести
управління,

організаційно-управлінські:
бюрократизм,

закритість

рутинізація
у

прийнятті

управлінських рішень, консерватизм при розробці або реалізації інноваційної
політики, небажання вітчизняної освіти і науки займатися інноваційною
діяльністю. На нашу думку, участь науки і освіти в інноваційному
підприємництві повинна бути точковою та чітко спланованою. Точкова участь
має на увазі залучення науки до вирішення конкретної організаційнотехнологічної проблеми. Вона не повинна проектуватися виключно на кінцевих
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результатах інноваційної діяльності і, тим більше, на доходах від комерціалізації
нововведень на ринку. Така позиція ґрунтується на тому, що інноваційне
підприємство не просто виводить новацію на ринок, а й передбачає сервісне та
післягарантійне її обслуговування, формуючи таким чином симпатії споживачів,
що дає можливість бізнесу отримувати додаткові джерела доходів.
У такому контексті існує потреба активізації комунікацій в сфері
патентування, ліцензування шляхом обговорення можливих способів захисту
університетських розробок в рамках спільних проектів науки, освіти та бізнесу.
В умовах трансформації національної економіки мотивації для інноваційної
активності в закладах вищої освіти досить високі, особливо в частині розробки
проривних, революційних і випереджальних інноваційних технологій або
проектів. У той же час, таким установам необхідно мати репутаційні переваги на
ринку

освіти,

потужний

науково-дослідний

майданчик,

розширений

професорсько-викладацький склад, який зможе приступити до розробок
проривних і революційних технологій шляхом вибудовування ефективних
взаємозв'язків з іншими стейкхолдерами, які працюють в межах ринку інновацій.
Ефективні комунікації інноваційних підприємств з наукою та освітою
обмежується

тим,

що

основним

джерелом

фінансового

забезпечення

інноваційної діяльності є держава як проміжна комунікативна ланка. В такому
випадку інноваційні підприємства і заклади вищої освіти, найчастіше, не цікаві
один одному. Високі вимоги та адміністративний контроль в напрямку цільового
використання бюджетних коштів, передбачають обов’язкову успішність
виконання інноваційного проекту, змушуючи вибирати заклади освіти і бізнес
свідомо традиційні рішення (з метою мінімізації ризиків від інноваційної
діяльності), що призводить до спотворення адміністративних стимулів у сфері
нововведень та виготовлення високотехнологічної продукції.
Крім того, навіть у разі успішного виробництва інноваційної продукції за
сприяння науки і бізнесу існують високі ризики зміни кон'юнктури ринку, що
може спричинити відсутність попиту на результати інноваційної діяльності.
Недосконалість нормативно-правової бази, відсутність у багатьох підприємців
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досвіду комерціалізації на ринку інтелектуальної продукції, мінімальність
державних замовлень ускладнюють і призводять до згортання такого
партнерства.
Прямі комунікації інноваційних підприємств з закладами вищої освіти
також скорочуються через бюрократичні обмеження для сфери науки і широку
адміністративну регламентацію освітнього процесу. Назріла необхідність
концептуальної організованої інтеграції інноваційної діяльності в освітній
процес: створення умов для стартапів, стимуляція грантових програм,
заохочення інкубаторства малого бізнесу, в рамках яких слід вирішувати
першочергові завдання для національної економіки – ресурсозбереження,
автоматизації, екологізації, що також користуються попитом на глобальному
рівні. Існує потреба формування у майбутніх фахівців необхідних для
інноваційної діяльності специфічних компетенцій та інтелектуальних активів. У
той же час вітчизняні роботодавці все частіше акцентують увагу держави на
нестачі необхідних навичок у випускників закладів вищої освіти при здійсненні
практичної діяльності в умовах трансформації національної економіки та
швидких змін інституціональної матриці. Таким чином, адаптивні та
симультанні стратегії забезпечення взаємодії інноваційних підприємств і освіти
повинні ґрунтуватися на удосконаленні нормативно-правової бази, підготовці і
перепідготовці

висококваліфікованих

специфічними

знаннями

або

трудових

навичками,

ресурсів,

які

володіють

необхідними

для

реалізації

інноваційних проектів в економіці що змінюється.
Наступним умовою реалізації адаптивних і симультанних стратегій
партнерської взаємодії, є підвищення результативності комунікацій між
бізнесом та державою у сфері державно-корпоративного управління в частині
удосконалення інституціонального середовища недискримінаційним методом.
Держава є регулятором інститутів інституціональної матриці, створює умови
ведення інноваційного підприємництва тим самим забезпечуючи трансформацію
позитивної

синергії.

Функціонуюча

матриця

в

умовах

трансформації

національної економіки постає як регуляторне середовище нормативно-
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організаційного порядку, що описує формальні і неформальні комунікації між
державою та підприємцем в результаті реалізації регуляторної політики певним
органом державної влади. Регуляторне середовище визначає трансформаційні і
трансакційні витрати інноваційних підприємств. Зокрема, такі витрати залежать
від: якості поширення інформації в інноваційному середовищі про правила і
регуляції; послідовності і доцільності впровадження інституціональних норм або
правил; глибини регулювання бізнесу, за допомогою оподаткування, митних
зборів, трудового та екологічного законодавства; часу, який витрачають
стейкхолдери на трансакції з державними органами; ступеню поширеності
корупції,

пов'язаної

з

отриманням

адміністративних

послуг;

рівню

бюрократичності управлінської вертикалі.
Порівняння регуляторного середовища між інноваційно активними і
пасивними країнами показало, що наявність адміністративних бар'єрів для
інноваційної діяльності з боку держави, а саме – високий ступінь втручання
держави в приватну власність, нестабільність нормативно-правової бази,
слабкість фінансових інститутів, мінливість обмінного курсу, макроекономічна
нестабільність, безробіття, корумпована судова система, девіантна поведінка
суб’єктів ринку, недосконала інфраструктура, корупція – значно обтяжують
процес управління інноваційним підприємством.
Водночас практика мінімізації втручання держави в діяльність бізнесу
показує не повну ліквідацію адміністративного впливу на інноваційну
діяльність, а реалізацію прозорої політики вибіркового регулювання в напрямку:
забезпечення інвестиційної та інноваційної активності держави, що сприяє
підвищенню прибутковості і продуктивності бізнесу; актуалізації ефективності і
своєчасності

державного

управління;

підвищення

комунікативної

ролі

стейкхолдерів інноваційної діяльності (підприємницьких і державних структур)
в частині розробки та реалізації стратегій, механізмів або інструментів
регуляторної політики; підтримки справедливої конкуренції та ліквідації
несприятливих протиріч в суспільстві. Політика вибіркового впливу на
інноваційне

підприємництво

в

межах

адаптивного

і

симультанного
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стратегування показує доцільність впровадження таких форм взаємодії між
бізнесом і державою: імпліцитна форма комунікацій – посилена взаємодія груп
інтересів (бізнесу і держави) по формуванню інституціональних правил за
допомогою неофіційних трансакцій; експліцитна форма комунікацій – посилена
взаємодія груп інтересів (бізнесу і держави) по просуванню оптимальних правил
за допомогою відкритого лобіювання інтересів інноваційного бізнесу;
імпліцитно-експліцитна форма комунікацій – посилена взаємодія груп інтересів
(бізнесу і держави) по зміні правил за допомогою формальних і неформальних
взаємодій, але виключно в рамках правового поля. Доцільність вибору тієї чи
іншої форми взаємодії між бізнесом і державою визначається різними умовами,
які присутні в національній економіці та її інноваційному середовищі:
масштабами інноваційної діяльності, формою власності, домінуванням тієї чи
іншої партії з притаманними їй поглядами на державні методи управління,
захистом інтелектуальної власності, рівнем монополізації економіки, типом
системи економіки.
В умовах формування інноваційної моделі національної економіки будуть
доцільними

такі

рекомбінації

регуляторного

впливу

на

інноваційне

підприємництво: глибокий регуляторний вплив держави – інноваційне
підприємництво

повністю

контролюється

державними

інститутами,

за

допомогою активного адміністративного втручання в діяльність приватного
бізнесу з використанням прямих трансакцій в напрямку реалізації інноваційних
проектів через укладення договорів про державно-приватне партнерство при
спільному здійсненні інноваційної діяльності протягом всього життєвого циклу
проекту, здійснення інвестиційної підтримки промислових підприємств або
стратегічно важливих для держави галузей; частковий регуляторний вплив
держави – державна політика проводиться за допомогою м'якого втручання
держави в діяльність інноваційних підприємств, за допомогою вибіркової
підтримки інноваційних проектів переважно на етапах їх розробки; мінімальний
регуляторний вплив держави – державне управління направлено на забезпечення
саморегуляції ринку і контролю тільки динаміки попиту та пропозиції в
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макроекономічній системі, а також мінімального регулювання інститутів
інституційної матриці або інфраструктурних елементів представлених на ринку;
цілеспрямований регуляторний вплив держави – державне регулювання
засноване на стратегії цілепокладання, забезпеченні справедливої конкуренції за
допомогою

реалізації інструментів

податкового

стимулювання

випуску

інноваційної продукції та розвитку адаптивних інноваційних елементів
інфраструктури; відсутність регуляторного впливу держави на діяльність
інноваційних підприємств – невтручання органів державної влади в інноваційну
діяльність та інституціональну матрицю.
Слід зазначити, що вибір доцільного ступеню регуляторного впливу на
інноваційне підприємництво може бути різним і визначатися еволюційними
передумовами розвитку національної економіки. Однак особливого значення в
процесі реалізації регуляторного впливу необхідно приділяти формуванню
стартових умов розвитку інноваційного бізнесу. Запуск такого бізнесу в умовах
трансформації національної економіки є важким, тому вимагає з боку держави і
елементів інституціональної матриці певних стратегій. Існує потреба створення
інвестиційних умов для відкриття нових підприємств, відстеження зростання
прибутковості економічної системи внаслідок функціонування інноваційних
підприємств, визначення ступеню конкурентоспроможності продукції, що
випускається інноваційним бізнесом. Надалі при відстеженні таких тенденцій
повинна

визначатися

глибина

регуляторного

впливу

на

інноваційні

підприємства. При цьому в процесі вибору оптимального регуляторного впливу
необхідно змінювати або вдосконалити інституціональну матрицю і переглядати
існуючі комунікаційні канали між бізнесом та державою. Таким чином,
інституціональна

матриця

в

національній

економіці

повинна

бути

мультиоб'єктною і підтримувати ефективний регуляторний вплив в разі
втручання держави в діяльність стейкхолдерів інноваційного підприємництва, а
також бути здатною самостійно адаптуватися до потреб бізнесу за допомогою
саморозвитку або трансформації. Отже, вибір глибини регуляторного впливу
держави на бізнес має на увазі застосування моделей комунікацій в залежності
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від кризових тенденцій в національній економіці та інноваційної діяльності, а
також ґрунтується на попереджувальних діях з антикризового державного
управління інноваційною системою.
Ефективність реалізації адаптивних і симультанних стратегій партнерської
взаємодії між бізнесом та державою визначається наявність менеджерського
ядра, здатного реалізовувати державну політику в сфері інновацій. В умовах
трансформації національної економіки компетентністний підхід при державному
регулюванні

повинен

займати

ключове

місце

в

системі

державного

менеджменту. Перехід України на інноваційний тип економіки обумовлює
необхідність трансформації людського капіталу та підвищення кваліфікаційних
якостей

державних

службовців.

Необхідність

формування

єдиного

інноваційного простору, мінливість інституційної матриці, діджиталізація
державного апарату висувають підвищені вимоги до кваліфікації державних
службовців у сфері створення, оновлення та реалізації інноваційної політики.
Найчастіше вітчизняні державні службовці розвивають такі компетенції, як
цілеспрямованість, відповідальність, ефективна організація власного часу,
стресостійкість, при цьому мінімальне значення віддається стимулюванню
креативності,

готовності

до

самонавчання,

ініціативності,

творчості,

ризикованості, які так необхідні в процесі управління інноваційними
підприємствами. Формування позначених компетенцій має на увазі адаптивний
підхід кожного державного службовця до накопичення свого людського
капіталу, а також розробки спеціальних здібностей які необхідні в умовах
діджиталізації державної служби.
Інертність науки, дисбаланс на ринку праці призводять до низької
сприйнятливості економіки до інновацій. Крім того неефективні системи
перенавчання та підвищення кваліфікацій держслужбовців є найважливішими
перешкодами на шляху формування державної політики в інноваційній сфери і
збільшують комунікаційні розриви між стейкхолдерами інноваційної діяльності.
Основними напрямками підготовки державних службовців для ефективної
реалізації інноваційної політики є: перенавчання персоналу з використанням
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інноваційних педагогічних технологій; підготовка керівників в області
інноваційного антикризового менеджменту, захисту інтелектуальної власності,
маркетингу, комерціалізації; удосконалення кваліфікації державних службовців
шляхом поглиблення знань з дисциплін пов'язаних з інноваційною, фінансовою,
юридичною

та

інтелектуальною

діяльністю,

трансфертом

наукомістких

технологій; перепідготовка фахівців з оцінювання та аудиту результатів
інтелектуальної діяльності.
Загалом, інноваційне підприємництво в Україні має перспективні
можливості та трудовий потенціал для стабільного і гармонійного розвитку у
майбутньому. Однак, для ефективного використання такого потенціалу
необхідним є розробка комплексного механізму державного регулювання, який
би забезпечував адаптацію інноваційних підприємств до змін навколишнього
середовища за допомогою наявних ресурсів і підтримував співпрацю бізнесу,
науки та держави.
Таким чином, ключові акценти, які необхідно враховувати при визначенні
засобів державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва
полягають у такому:
поліпшення якості середньої освіти особливо перегляд навчальних програм
стосовно математичних дисциплін, перенавчання учителів у напрямку
оволодіння ними інноваційних технологій викладання шкільних предметів;
збільшення фінансового забезпечення інноваційного розвитку промислових
підприємств, сприяння залученню іноземних інвесторів та бізнес-ангелів
(особливо на початкових етапах реалізації високоризикованих інноваційних
проектів у виробництві);
удосконалення законодавчого забезпечення партнерської діяльності;
надання податкових канікул, субвенцій та пільг підприємцям-початківцям,
створення безподаткових зон за окремими територіями України, в яких
спостерігається інертний розвиток інноваційного підприємництва (зокрема
Луганської та Донецької областей);
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запозичення зарубіжного досвіду в контексті формування інструментарію
державної підтримки інноваційної діяльності;
стимулювання створення нових інноваційних об’єктів інфраструктури за
регіонами України, що забезпечують розвиток підприємництва;
підвищення мотивацій та стимулів серед безробітних щодо зайняття
інноваційним

підприємництвом

і

реалізації

новаторських

проектів

у

промисловості;
організаційне забезпечення процесу кластеризації економіки заснованої на
паритетності бізнесу та держави, стимулювання справедливої конкуренції у
кластерах.
Існує потреба поліпшення співпраці держав та інноваційних підприємств у
напрямках просування інноваційної продукції промислових підприємств.
Зокрема результати досліджень стану та умов інноваційної діяльності свідчать
про те, що значна частина промислових підприємств мають труднощі у
розповсюдженні своєї продукції на зовнішніх ринках через низький рівень її
конкуренції у порівнянні з більш інноваційними іноземними суб’єктами
підприємницької діяльності. Враховуючи дуже малий відсоток інноваційних
промислових підприємств у національній економіці це означає, що потенціал
конкурувати з сучасними країнами або провідними підприємствами світу
невеликий. Це тривожний сигнал, який вимагає реагування підприємців та
держави на зазначену проблему. Значною перешкодою для стимулювання
технологічних інновацій є завеликий рівень бюрократизації вітчизняних
державних

установ,

що

зменшує

схильність

серед

населення

до

підприємницьких починань у ризикованій інноваційній діяльності. Це
обумовлює необхідність дерегуляції, послаблення ряду адміністративних
обмежень,

які

можуть

стримувати

розвиток

інноваційних

галузей

промисловості. У такому контексті заходи державного стимулювання розвитку
інноваційного

підприємництва

повинні

спрямовуватися

на

допомогу

підприємствам у пошуках альтернативних сегментів збуту та їх виходу на
світові ринки за рахунок створення затребуваних нововведень. Виходячи з
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зазначеного слід визначити умови, для забезпечення паритетності держави та

Умови забезпечення паритету взаємодій стейкхолдерів
інноваційного підприємництва
Форми взаємодій: імпліцитна, експліцитна, імпліцитноекспліцитна

Очікувані результати: поліпшення якості середньої та вищої освіти; збільшення
фінансового забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств;
удосконалення законодавства; створення нових об’єктів інноваційної
інфраструктури; забезпечення процесу кластеризації економіки

влади (рис. 4.1.).

Впровадження в інституціональній матриці адаптивних та
симультанних стратегій взаємодій держави та бізнесу
Усунення інституціональної слабкості та бюрократії
Поглиблення горизонтально-вертикальних реплікацій між
суб’єктами інноваційної діяльності
Активізація формальних комунікацій та мінімізація
неформальних взаємодій
Ліквідація хаотизації інституціональних відносин та
опортуністичної поведінки
Реформація інноваційних елементів інфраструктури
підприємництва та державних інститутів
Вирішення проблеми деморалізації, депрофесіоналізації
державних службовців та інноваційних підприємців
Ефективна динамізація каналів демократичного транзиту в
межах законодавчої, судової та виконавчої гілок влади

Регуляторний вплив на інноваційне підприємництво: глибокий,
частковий, мінімальний, цілеспрямований, відсутній

Рис. 4.1. Умови для забезпечення паритетної взаємодії держави та влади
Джерело: розроблено автором

Таким чином, у світовій та вітчизняній економіці міжінституціональна
взаємодія обумовлюється динамізмом інноваційного розвитку. У такому
контексті важливим заходом є формування територіальних зв'язків для
оптимального використання спільних ресурсів в межах інституціональної
матриці. У цьому аспекті забезпечення доступу до ресурсів усіх учасників
інноваційної діяльності має особливе значення. Це стосується сфери наукових
досліджень, впровадження інновацій і ведення бізнесу. Велика кількість
наукових установ та розгалужена промислова база сформують оптимальні умови
для дифузії інновацій.
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4.2. Імплементація розвитку горизонтально-інтегрованих інноваційних
кластерів в системі національної економіки

Подальший розвиток інноваційно орієнтованої економіки та підвищення її
конкурентоспроможності

в

довгостроковій

перспективі

пов’язаний

з

проблематикою розповсюдження нововведень в усіх галузях промисловості. У
такому контексті,

важливим

є

забезпечення

взаємодії усіх елементів

інституціональної матриці на державному та регіональному рівнях. Особливе
значення у такій взаємодії є підтримка функціонування інноваційних кластерів,
як органічних елементів промислового комплексу заснованих на розвитку
високотехнологічного виробництва. У ринковій економіці, яка перебуває на
етапах трансформації інноваційні кластери у різних галузях промисловості
виконують функції стимулювання соціально-економічного і суспільного
прогресу. Вітчизняні та зарубіжні науковці сходяться у думці, що території, на
яких

працюють

промислові

інноваційні

кластери,

стають

лідерами

інноваційного та технологічного розвитку, легше пристосовуються до
зовнішнього середовища, а бюджети усіх рівнів швидше наповнюються за
рахунок фінансових надходжень від роботи кластерів. Кластеризація спричиняє
появу чисельних синергетичних ефектів від партнерства стейкхолдерів та
підвищує конкурентоспроможність національної економіки. Працюючі кластери
є своєрідним каркасом, який задає тренд розвитку промислових галузей та
секторів економіки [94; 153; 256; 321; 322; 323; 324; 347; 387; 392; 395; 405].
Напрямки забезпечення ефективної партнерської взаємодії в межах
інноваційних кластерів глибинно дослідили у своїх працях відомі науковці.
Кластеризація знайшла своє відображення у зарубіжній концепції досягнення
конкурентних переваг територій М. Портера. Ґрунтовні наукові розвідки щодо
специфіки територіального розташування інноваційних кластерів порушувалися
у працях А. Вебера, Й. Тюнера, В. Лаунхарда, А. Леша тощо. Праксеологічним
ядром, що надає можливість визначити тенденції світової політики кластеризації
є теорія «індустріальних округів» опрацьована Дж. Бекаттіні. Вчені І. Гнатенко,
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С. Єрохін, М. Зось-Кіор, І. Кукса, В. Рубежанська, В. Сержанов, І. Штулер
аналізували особливості розвитку інноваційних підприємств у межах кластеру,
пропонували поведінкові стратегії та концепції взаємодій стейкхолдерів для
досягнення

паритетного

синергетичного

ефекту.

Тематиці

формування

кластерів, які є соціально-орієнтованими присвячені дослідження С. Баженова,
В. Макарова, А. Сосєдова, Ж. Шаповала та ін. Питання визначення ефективності
політики кластеризації на макро-, мезо- та мікрорівнях розглянуті у працях О.
Аверінюка, М. Вінокурової, А .Колошіна та ін. Водночас потребують подальших
наукових досліджень напрямки державного регулювання та підтримки
промислових інноваційних кластерів за умов сьогодення. Поглибленого
визначення разом з позитивними також негативних ефектів від кластерної
співпраці.
Імплементація

розвитку

горизонтально-інтегрованих

інноваційних

кластерів в системі національної економіки розглядається нами як формування
принципово нової парадигми реалізації управлінсько-організаційних технологій,
що сприяють підвищенню конкурентоспроможності як окремої території, галузі
чи підприємства, так і країни в цілому. Зазначене обумовлюється низкою
специфічних особливостей кластерних структур, які залучені у промисловість.
Зокрема, партнерські мікрокомунікації всередині кластерних структур та
макроканали дифузії знань стимулюють діяльність інноваційних підприємств,
сприяють розвитку прогресивних технологій або обумовлюють технічний
прогрес. З позиції ефективності інноваційної діяльності, упорядкована кластерна
структура виявляється більш вигідною, ніж окрема співпраця стейкхолдерів
ринку. Це досягається синергетичним об'єднанням зусиль учасників кластеру,
що забезпечує прибутковість та зменшує ризики від інноваційної діяльності.
Позитивний вплив інноваційні кластери у промисловості чинять не лише на
появу новаторських видів діяльності, але й на традиційні форми ведення
підприємництва [340]. Об’єднання суб'єктів підприємництва в інноваційні
кластери

формує

підґрунтя

для

оптимізації

виробничо-технологічних,

маркетингових та логістичних ланцюжків, сприяє удосконаленню управлінських
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процесів, що призводять до мінімізації трансформаційних та трансакційних
витрат, підвищуючи прибутковість бізнесу. Серед іншого, інноваційні кластери
є генераторами ефектів масштабування виробництва через розподіл спеціалізації
стейкхолдерів кластеру в межах регіонів. У підсумку функціонування
інноваційних кластерів усі його учасники отримують додаткові конкурентні
переваги внаслідок накопичення синергетичного ефекту, що стимулює
ефективність

виробництва,

підвищує

продуктивність

праці

та

знижує

собівартість інноваційних проектів.
Отже, можемо констатувати, що в сучасній національній економіці
інноваційні кластери є однією з необхідних форм взаємодії бізнесу, держави та
науки, через інтеграцію інвестиційного, маркетингового, інформаційного
людського та технічного потенціалу. У зв'язку з цим існує потреба формування
кластерного підходу як методологічної основи відтворення державного
регулювання, через поєднання науково-технічної, промислової, інноваційної
компонентів, що стимулюють розвиток державно-приватного партнерства.
Як нами вже зазначалося, позитивні ознаки інноваційних кластерів
забезпечуються проявом синергетичного ефектів, при яких прибутковість від
взаємного використання ресурсів перевищує обсяг отриманого прибутку від
використання тих самих ресурсів окремими учасниками кластеру. Визначимо
більш детальніше прояв синергетичного ефекту в інноваційних кластерах.
Феномен кластерної синергії був виявлений ще у 19 ст. і описувався як
досягнення багаторазового ефекту, внаслідок конвергенції елементів системи.
Такий ефект характеризувався можливістю системи внаслідок об’єднання її
складників приумножувати фінансові результати, які були значно більшими аніж
арифметична сума таких результатів від функціонування окремих частин,
складників або елементів. В такому контексті, підвищується актуальність
урахування синергетичних ефектів в інноваційних кластерах в умовах
трансформації економіки [216; 222; 234; 411; 418].
Пропонуємо

створення

горизонтально-інтегрованого

інноваційного

кластеру у промисловості який характеризується як окремо діюча синергетична
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система, що має властивості комбінації та розподілу взаємодоповнюючих
потенціалів і ресурсів суб'єктів, що інтегровані у сітьову мережу. За такого
визначення існує потреба використання синергетичного підходу при оцінювання
ефективності діяльності горизонтально-інтегрованого інноваційного кластеру у
промисловості. Враховуючи наявні наукові розробки стосовно визначення
синергетичного ефекту в інноваційних кластерах, констатуємо відсутність
дослідження, присвячених проблематиці оцінювання доцільності кооптації
підприємств

у

горизонтально-інтегрований

інноваційний

кластер

у

промисловості.
Дослідження синергетичного ефекту у горизонтально-інтегрованому
інноваційному кластері у промисловості можливо здійснювати з використанням
штучного інтелекту (нейронних мереж), кореляційно-регресійних моделей,
інструментарієм теорії ігор або математично-статистичного моделювання [419].
Проведемо

дослідження

ефективності

співпраці

стейкхолдерів

в

горизонтально-інтегрованому інноваційному кластері у промисловості з
використанням математично-статистичного моделювання, яке також можливо
визначити засобами штучного інтелекту . Пропонуємо позначити симулятивну
математичну модель горизонтально-інтегрованого інноваційного кластеру у
промисловості у вигляді:

(

,….,

)→

(1. . . )

(4.1)

де ( , … . , ) – сукупність чинників симулятивної математичної моделі;
(1. . . ) – варіації показників симулятивної математичної моделі.

Тоді математична модель горизонтально-інтегрованого інноваційного
кластеру у промисловості використовується для стратегування ефективного
вектору чинників симулятивної математичної моделі, причому виконується
умова (

∗)

=

(

,….,

).

У такому випадку симулятивна математична модель горизонтальноінтегрованого інноваційного кластеру у промисловості постає, як множина
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частин від симулятивної математичної моделі виду
множина чинників
= 1,

(

,….,

). Тоді

-ї частини симулятивної математичної моделі за умов, що

.

Рішення оптимізаційної моделі доцільно визначити як сукупність множин
= ( ,….,

) для

частин симулятивної математичної моделі, тоді її

значення буде у межах:

=(

) → max (

,….,

∈ Χ , Χ ∈ Χ)

(4.2)

За таких умов можливо розрахувати рішення для кожної

частин

симулятивної математичної моделі. Кожна частина симулятивної математичної
моделі кооптує широке коло стейкхолдерів кластеру

, що мають інноваційний,

людський, фінансовий або технічний ресурси, діяльність яких визначається
межами ефективності:

,

Ефективність

стратегування

∈

(4.3)

= 1,

кожного

стейкхолдеру

горизонтально-

інтегрованого інноваційного кластеру досягається за умови:
( )→

,

∈

( ), ∈

(4.4)

де
( ) – сукупність
значень - ї частини моделі обумовлена впливом
інституціональної матриці, інноваційним, людським, фінансовим або технічним ресурсами та
позначається множиною .

Стратегування -ї частини моделі вимагає визначення сукупності чинників
цієї частини, що дозволяє кооптованим стейкхолдерам отримати максимальну
синергію від співпраці у темпоральном періоді [ , … п ]:
(

) = max

( ),

∈

,

(4.5)
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У такому разі кооптованим стейкхолдерам отримати максимальну синергію
від співпраці у горизонтально-інтегрованому інноваційному кластері можна за
умови ефективності внутрішньокластерної діяльності, яка є вищою або дорівнює
максимальному доходу аніж їх діяльність за межами кластеру. Множина
визначати найефективніше значення

буде

-ї частини симулятивної математичної

моделі. Досягнення ефективного рішення оптимізаційної моделі виконується за
допомогою адаптації значень вектору
перерозподіл

у

. У такому випадку відбувається

горизонтально-інтегрованому

інноваційному

кластері

інноваційного, людського, фінансового або технічного ресурсів.
Тоді визначення синергетичного ефекту від функціонування горизонтальноінтегрованого інноваційного кластеру буде дорівнювати сумі ефективності
частин

симулятивної математичної

моделі або

сумарній

ефективності

кооптованих стейкхолдерів:

( )=

де

( )=

(

)+

(

(

)+

)+ ⋯+

(

) + ⋯+

(

)

(

= 1, , = 1,

(4.6)

)

(4.7)

(4.8)

У такому розумінні завданням для -ї частини симулятивної моделі

є

( ), при цьому виконується умова за якою у той чи

максимізація функції

іншій мірі приймається управлінське рішення як з урахуванням чинників впливу
інституціональної матриці на кластер, так і без урахування.
Взаємовигідна співпраця кооптованих стейкхолдерів досягається шляхом
адаптації вектору
визначення векторів

. Максимальний синергетичний ефект досягається шляхом
∗

для кожної -ї частини симулятивної моделі, що дозволяє

досягти оптимального значення функції виду:
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( )=(

(
(

+(
=

)+
)+

+

(
(

+ ⋯+

) +⋯+
) +⋯+

(

)) + ⋯

(

)) →

, = 1, ,

∈

(4.9)

,

.

Запропоноване визначення синергетичного ефекту в горизонтальноінтегрованому інноваційному кластері дозволяє здійснити взаємовигідний
перерозподіл фінансових потоків, потенціалів та ресурсів, у межа сітьового
об’єднання. Здійснимо розрахунки, які доведуть необхідність розвитку
інноваційних кластерів у промисловості.
В інституціональній матриці функціонують венчурні підприємства n, що
надають інвестиційну підтримку учасникам кластеру у вигляді кредитів ( ). У
такому випадку венчурна установа n кредитує інноваційне підприємство
відсотками

(

з

≤ ) направленими на відшкодування ризиків від інноваційної

діяльності, при цьому підприємство

залучає інвестиції поза межами

інноваційного кластеру від фінансової установи m. Визначимо джерела
комунікаційних взаємодій та досягнення синергетичного ефекту для окремих
стейкхолдерів мережевого об’єднання.
розмірі
дорівнює

= ( ,…
=(

у

). При цьому ринкова ціна технологічних ресурсів

…

). Для мінімізації ризиків, зниження трансакційних або

трансформаційних витрат стейкхолдер
ринковою вартістю

залучає інвестиційні кошти m

. Припустимо, що необхідність кооптації ресурсу

важливого для інноваційної діяльності
При цьому

надає технологічні ресурси

менша аніж вихідні можливості

.

через залучення інвестиційних коштів m за ринковою вартістю

покриває витрати від операційної діяльності, щодо виготовлення
інноваційного виду промислової продукції. В умовах кластерної співпраці
певний часовий проміжок
виготовляє

реалізує технологічні ресурси

інноваційні товари у обсязі

технологічних ресурсів від

за

. Підприємство

внаслідок отримання

. В процесі розширення інноваційної діяльності

та поглиблення внутрішньо кластерної співпраці підприємство, що виготовляє
інноваційні товари реалізую їх підприємствам

. При цьому умовою
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внутрішньокластерної торгівлі є продаж товарів або послуг за цінами,
встановленими стейкхолдерами кластеру, що дорівнюють

.Підприємство

.

реалізовую товари, які виготовили підприємства інноваційного кластеру поза
його межі. У такому випадку прибутковість підприємства реалізатора
інноваційної продукції досягається внаслідок розповсюдження продукції

за

ринковими цінами, які є значно вищими, аніж внутрішньокластерні. Метою
забезпечення підвищеної прибутковості у майбутньому для підприємства
буде пошук ринкових сегментів, де можливо реалізовувати продукцію за
підвищеними цінами та веденням перемовин зі стейколдерами інноваційного
кластеру задля зниження вартості продукції, яку виготовляють в межах кластеру.
Для стейкхолдерів кластеру зниження вартості продукції можливе внаслідок
рекомбінації ресурсного потенціалу, що призведе до зниження собівартості
продукції. Окрім того, підприємства кластеру

та

можуть співпрацювати

з інфраструктурними установами або організаціями з метою залучення
додаткових ресурсів необхідних для виготовлення інноваційної продукції, у
тому числі за рахунок залучення фінансових коштів ззовні або всередині
інноваційного кластеру. Венчурні підприємства n (що входять до складу
кластеру) надають фінансові ресурси

для інноваційного підприємства

з

метою диверсифікації виробництва та його технологічного забезпечення. Серед
іншого

,

,

залучають фінансові ресурси поза кластеру. Такі

комунікації відбуваються у межах горизонтально-інтегрованого інноваційного
кластеру, що працює у промисловості. Тоді зобразимо даний інноваційний
кластер як симулятивну модель мережевого об’єднання, що керується
менеджерами кластеру та тісно співпрацює з інституціональною матрицею у
темпоральному періоді [ , … п ]. У такому випадку модель досягнення синергії
від співпраці буде розраховуватися як:

=

−

=
=

((

+⋯+
−(

+ ⋯+

)− )−
)⟶

⟶

(4.10)
(4.11)
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=

= (

(

−

)

−

)

(4.12)

⟶
≥ 0,
б

≥ 0, ≤ ,

∈ [0; 1]

=

⟶

(

+
+

≤

+

)

(4.13)

(4.14)
(4.15)
(4.16)

≥

∈ [0; 1]

(4.17)

У такому разі кооптованим стейкхолдерам отримати максимальну синергію
від співпраці у горизонтально-інтегрованому інноваційному кластері можна за
умови

ефективності

внутрішньокластерної

діяльності.

Водночас

кожен

стейкхолдер кластеру несе власну відповідальність за результати своєї діяльності
та намагається отримати більші прибутки аніж інші учасники інноваційного
кластеру. Тоді для
= ( ..

)

будуть

фінансові витрати на виготовлення інноваційного товару
знаходитися

у

= ( ,…

межах

).

Внаслідок

диверсифікації своєї діяльності інноваційне підприємство – учасник кластерної
взаємодії

виготовляє товари

у обсязі :

=

=

( ,…

)

У такому випадку прибутковість іншого підприємства кластеру

(4.18)

, яке

венчурних підприємств n за вартістю

також залучає фінансові ресурси
можна зобразити, як:

=

(

−

)

−

(4.19)
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Кінцевий

прибуток

після

виконання

угод

з

інноваційними

підприємствами кластеру та венчурними підприємствами n доцільно зобразити
як:
=

∙

=

∙

(

−

)

−

⟶

(4.20)

де – розмір позикових коштів від n, що спрямовуються на технологічне переоснащення
та накопичення інноваційного потенціалу.

У такому випадку, отриманий розмір прибутку підприємства

буде

дорівнювати:
= 1,12 ∙ (570 ∙ 323 + 16300 ∙ 315 + 7280 ∙ 204 + 11500 ∙ 515) − 0,23 ∙ 1270000 =
= 13961277,60

(4.21)

= 1,23 ∙ (161000 ∙ 69 + 532000 ∙ 212 + 74500 ∙ 105 + 98600 ∙ 203) − 0,17 ∙ 930000 =
= 186471399,00

(4.22)

= 1,16 ∙ (254800 ∙ 166 + 161300 ∙ 206 + 84500 ∙ 142 + 96400 ∙ 232) − 0,19 ∙ 2700000 =
126903544,00

(4.23)

Внаслідок використання позикових коштів від n, що спрямовуються
на технологічне переоснащення та накопичення інноваційного потенціалу
кінцевий прибуток

дорівнюватиме:

= 0,16 ∙ 13961277,6 = 2233804,42

(4.24)

= 0,23 ∙ 186471399,0 = 42888421,77

(4.25)

= 0,19 ∙ 126903544,0 = 24111673,36

(4.26)

Венчурні підприємства n, які активно комунікують в межах горизонтальноінтегрованого інноваційного кластеру за рахунок взаємодії зі стейкхолдерами
прагнуть до отримання ефективності

б

від такої кооперації внаслідок
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своєчасного погашення зобов’язань

, які направлялися на диверсифікацію

виробництва. Водночас венчурні підприємства n з метою розширення своєї
діяльності та пошуку додаткових партнерів можуть співпрацювати в інших
інноваційних кластерах та отримувати боргові зобов’язання

від окремих

стейкхолдерів. У такому випадку ефективність роботи венчурних підприємств n
у межах горизонтально-інтегрованого інноваційного кластеру буде доцільною за
умови:

(

+

)

(4.27)

≥

За умови (4.27) синергія від співпраці венчурних підприємств n з
стейкхолдерами в межах горизонтально-інтегрованого інноваційного кластеру
досягається виключно за рахунок вищої прибутковості, аніж такої ж діяльності в
інших кластерах або сегментах ринку.
Ефективність співпраці венчурних підприємств n всередині горизонтальноінтегрованого інноваційного кластеру має вигляд:

б

= 0,37 ∙ 2233804,42 + 0,23 ∙ 1270000 = 1118607,63

(4.28)

б

= 0,51 ∙ 42888421,77 + 0,17 ∙ 930000 = 22031195,10

(4.29)

б

= 0,42 ∙ 24111673,36 + 0,19 ∙ 2700000 = 10693902,81

(4.30)

Підприємство

, що виготовляє інноваційні товари у обсязі

отримання технологічних ресурсів від

внаслідок

від діяльності в горизонтально-

інтегрованому інноваційному кластері отримає прибуток:

=

−(

+⋯+

)⟶

(4.31)

За таких умов ефективність інноваційного підприємства, що виготовляє
інноваційні товари в межах горизонтально-інтегрованого інноваційного буде
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дорівнювати:
= (570 ∙ 1375 + 16300 ∙ 1122 + 7280 ∙ 1072 + 11500 ∙ 1630) − (21453 ∙ 170 +
+ 29372 ∙ 317 + 9461 ∙ 76 + 9812 ∙ 234) = 29648532

(4.32)

= (161000 ∙ 241 + 532000 ∙ 858 + 74500 ∙ 635 + 98600 ∙ 947) − (1048 ∙ 2150 +
+1235 ∙ 732 + 2169 ∙ 1468 + 2734 ∙ 3094) = 621138392

(4.33)

= (254800 ∙ 568 + 161300 ∙ 735 + 84500 ∙ 456 + 96400 ∙ 694) − (18700 ∙ 932 +
+34900 ∙ 765 + 52300 ∙ 689 + 9600 ∙ 822) = 280662700

Стейкхолдери
співпрацюють

горизонтально-інтегрованого

між

собою

обмінюючись

(4.34)

інноваційного

інноваційними,

кластеру
людськими,

фінансовими або технічними ресурсами, за рахунок диверсифікації виробництва,
накопичення інноваційного потенціалу чи його рекомбінації визначають
собівартість

продукції.

підприємства кластеру

За

такої

кооптації

ефективність

інноваційного

за рахунок залучення фінансових коштів

установою U буде мати вигляд:

=

((

+⋯+

)− )

(4.35)

де С – коефіцієнт понесених витрат на диверсифікацію виробництва;
– прибутковість отримана внаслідок диверсифікації виробництва інноваційного
підприємства.

Кінцевий синергетичний ефект від участі в межах горизонтальноінтегрованого інноваційного кластеру для

внаслідок диверсифікації та

технологізації виробництва матиме вигляд:

=

−

=

((

+⋯+

)− )−

⟶

(4.36)

За таких умов ефективність інноваційного підприємства внаслідок
диверсифікації та технологізації виробництва розраховується наступним чином:

233

= 1,07 ∙ (21453 ∙ 170 + 29372 ∙ 317 + 9461 ∙ 76 + 9812 ∙ 234) − 13991960 =

(4.37)

= 2119689,26

= 1,09 ∙ (1048 ∙ 2150 + 1235 ∙ 732 + 2169 ∙ 1468 + 2734 ∙ 3094) − 13960841,36 =

(4.38)

= 915018,64

= 1,12 ∙ (18700 ∙ 932 + 34900 ∙ 765 + 52300 ∙ 689 + 9600 ∙ 822) − 84235437 =

(4.39)

= 4275446,56

Прибуток після виконання угод з інноваційними підприємствами кластеру
та венчурними підприємствами для

буде становити:

= 2119689,26 − 0,31 ∙ 2000000 = 1499689,26

(4.40)

= 915018,64 − 0,33 ∙ 1750000 = 337518,64

(4.41)

= 4275446,56 − 0,29 ∙ 3500000 = 3260446,56

(4.42)

Варіативні обмежники для горизонтально-інтегрованого інноваційного
кластеру у промисловості мають бути:

(

=

(

)+

(

)+

(

)+

(

)+

(

)≤ ,

(4.43)

)⟶

=

+

+

,

∈

.

(4.44)

За таких умовах синергетичний ефект від діяльності стейкхолдерів в
горизонтально-інтегрованому інноваційному кластері у промисловості буде
визначатися максимізацією прибутку, який буде вищім аніж робота поза
кластером.
Ініціатором

створення

горизонтально-інтегрованого

інноваційного

кластеру у промисловості може бути держава, бюджетоутворюючі інноваційно
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активні підприємства або інфраструктурні елементи, що функціонують в
інституціональній матриці.
Таким чином, джерелом накопичення та акумуляції позитивних синергій є
інноваційні кластери, формування яких в умовах розвитку національної
економіки є найбільш затребуваною формою інтеграції інвестиційного,
людського та технологічного потенціалів. Ступінь прояву позитивної синергії
від взаємодії в межах горизонтально-інтегрованого інноваційного кластеру
значною мірою залежить від інтенсивності адміністративної підтримки. Така
підтримка повинна враховувати ієрархічність організаційної структури кластеру
та ґрунтуватися на інвестиційному, кадровому, технічному забезпеченні його
функціонування. Для запобігання прояву негативної синергії і забезпечення
інноваційних процесів в сталих комунікаційних взаємодіях існує потреба
визначення джерел регулювання такої синергії.
На рис. 4.2. відображені аксіоматичні кола трансформації позитивної
синергії в інституціональному середовищі інноваційного підприємництва, що
призводить до блокування негативних синергій за допомогою реалізації
інструментарію помірно-адміністративного впливу держави та є основою
досягнення збалансованої сукупності позитивних тенденцій у середовищі
підприємництва, що трансформується. Охарактеризуємо його більш детальніше.
Так у межах першого аксіоматичного кола відбувається накопичення позитивної
та негативної синергії, яка розповсюджується на інноваційній кластери,
інституціональну матрицю, інноваційні підприємства та суспільство у цілому. У
межах другого аксіоматичного кола відбувається регуляторний вплив на
накопичені синергії, основною метою якого є мінімізація негативних синергій.
Результати здійснення державного регулювання призводять до формування
третього аксіоматичного кола, в якому залишаються позитивні синергії. У
такому випадку засоби державного регулювання повинні спрямовуватися на
оновлення законодавчого базису, стимулювання інноваційної діяльності,
розвитку інноваційної інфраструктури та кластеризації економіки. Кінцевою
метою такого державного регулювання є усунення інституціональних пасток,
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провалів та оновлення середовища, сприятливого для розвитку інноваційного
підприємництва.

Рис. 4.2. Умови трансформації позитивної синергії в
інституціональному середовищі інноваційного підприємництва
Джерело: розроблено автором

Враховуючи

проведенні

дослідження

у

напрямку

формування

горизонтально-інтегрованого інноваційного кластеру у промисловості існує
потреба визначення ядра кластеру, його основних стейкхолдерів, інструментів
державного

регулювання

інфраструктурних

елементів,

процесами
доцільного

кластеризації,
інноваційного

необхідних
потенціалу

та

ресурсного забезпечення, а також критичної маси людського капіталу здатного
забезпечити якнайліпше функціонування інноваційного кластеру в умовах
трансформації економіки (рис. 4.3).

Впровадження методології симультанного державного регулювання
інноваційним підприємництвом в умовах трансформації національної економіки
Дослідження праксеологічного базису формування інноваційних кластерів за
наявних умов розвитку національної економіки

Реалізація інноваційної політики розвитку горизонтально-інтегрованих
інноваційних кластерів в системі національної економіки
Інструментальне забезпечення декомпозиції процесу державного регулювання
розвитком інноваційного кластеру
Впровадження політики кластерізації на державному, регіональному та
мікрорівнях
Безперебійний моніторинг процесу кластерізації, реального стану та
компенсаторних можливостей розвитку інноваційного підприємництва
Сприяння накопиченню та рекомбінацій інноваційного потенціалу усіма
учасниками інноваційного кластеру
Прозоре забезпечення взаємодій держави та бізнесу на паритетних умовах в
процесі реалізації політики кластерізації

Моніторинг еволюційних циклів системи
трансформації національної економіки

Формування або оновлення
інфраструктурних елементів кластеру

Державне управління
трансформацією
позитивної синергії в
інституціональному
середовищі кластеру

Вибір моделей інноваційного процесу в
межах інноваційного кластеру

Державна підтримка інноваційних проектів
кластеру на усіх етапах життєвого циклу

Реалізація
регуляторного впливу
на інноваційні кластери

Очікуваний результат від впровадження горизонтально-інтегрованого
інноваційного кластеру у промисловості: розповсюдження нововведень в усіх
галузях промисловості; забезпечення взаємодії усіх елементів інституціональної
матриці на державному та регіональному рівнях; стимулювання соціальноекономічного розвитку та наукового прогресу; зменшення дисбалансу на ринку
праці; підвищення макроекономічних показників національної економіки
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Рис. 4.3. Схема розвитку горизонтально-інтегрованого інноваційного кластеру у промисловості
Джерело: розроблено автором
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Досвід державного регулювання кластерізації провідних європейських
країн світу свідчить, що саме залучення венчурних установ до діяльності
інноваційних кластерів є джерелом гарантування їх ефективної. Венчурний
капітал постає комунікаційним ланцюгом, що стимулює залучення фінансового
капіталу до

інноваційних проектів,

вирішуючи

тим

самим

проблему

інвестиційного забезпечення процесу кластеризації. Особливо актуальним
питанням є пошук джерел венчурних інвестицій в національній економіці за
умов інерційності інноваційної діяльності, зниження її адаптивності та стійкості.
Мінливість інституціональної матриці та нестабільність державних програм
регулювання інноваційною діяльність вимагають від інноваційних підприємств
пристосовуватися до кон’юнктурних змін шляхом пошуку нових ринків збуту
або диверсифікації виробництва. За таких умов венчурні інвестиції виступають
каталізатором кластеризації виробничих систем та стимулювання інноваційної
активності. За допомогою фінансової підтримки здійснюється симбіоз
інноваційних проектів,

методів

управління

зі складовими

елементами

інституціональної матриці. Венчурні підприємці – є головними учасниками
фінансових трансакцій, які спрямовують свої ресурси у ризиковане виробництво.
Організаційно-управлінські умови перетворення інвестиційних коштів у
венчурний капітал мають специфічні риси. Частина власних коштів підприємств
відповідно з нормами управління активами не можуть стати венчурними
інвестиціями у повному обсязі. Базельські принципи корпоративного управління
не рекомендують кредитувати підприємства, які не здатні вчасно сплачувати
відсотки за кредитами. Фінансові ресурси для кластерізації та підтримки
інноваційної діяльності, як правило, концентруються на спеціальних фондах
підприємств або фінансових корпораціях і лише певна частка капіталу
спрямовується у підприємництва, перетворюючись таким чином в ліквідний
венчурний капітал. Венчурне фінансування інноваційних кластерів представляє
собою довго, середньо- або короткострокові прямі інвестиції які направляються
індивідуальними або колективними інвесторами для стимулювання розвитку
інноваційного бізнесу. Терміни залучення таких коштів можуть коливатися від 1
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до 15 років. Венчурні підприємства, зазвичай створюють невеликі групи
стейкхолдерів, що мають здатність нестандартно мислити, ризикувати та
бажання реалізовувати інноваційні ідеї [128; 143; 267; 270; 297; 349; 427].
Чисельні наукові праці засвідчують, що ступінь ризикованості венчурного
підприємства в інноваційних кластерах характеризується прямою залежністю від
етапності життєвого циклу інноваційної діяльності, який обумовлюється:
пошуком інвестора; запуском виробництва; технологічним та технічним
зростанням;

експериментальним

випробовуванням;

комерціалізацією

результатів інноваційної діяльності на ринку. Черговість доцільного залучення
венчурних коштів у виробництво обумовлюється стартовим фінансуванням,
інвестиціями в періоди розвитку підприємства або потребами реалізації певної
операційної дії. На початковому етапі реалізації інноваційної діяльності
промисловим кластером ступінь ризикованості венчурної компанії є найвищим і
мінімізується

залежно

від

результатів

вдало

реалізованих

стратегій

інноваційного кластеру [270; 297; 349; 427]. За нашим баченням, існує
необхідність підтримки інноваційних кластерів саме на початкових стадіях їх
функціонування. Бо, спільна взаємодія інноваційних підприємств та інших
учасників кластеру на початкових стадіях є найбільш ресурсовитратна,
ризикована, а комунікаційні результати є непередбачуваними. Отже за сучасних
умов трансформації національної економіки державна підтримка венчурного
підприємництва в умовах кластеризації є необхідною.
Таким чином, обов’язковою умовою функціонування горизонтальноінтегрованого

інноваційного

кластеру

у

промисловості

є

виникнення

синергетичного ефекту. Важливим чинником забезпечення перспективної
роботи інноваційного кластеру є його об'єктивне і комплексне оцінювання,
визначення доцільного місця розташування, обрання спеціалізації, ресурсних та
соціально-економічних умов території, де будуть функціонувати інноваційний
кластер.
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4.3. Адаптація інноваційних підприємств до умов трансформації
взаємодії держави та бізнесу

Сучасна соціально-економічна ситуація в Україні все більше набуває
інноваційних рис, пов'язаних з розробкою, впровадженням та використанням
нововведень.

Інноваційність

стає

іманентною

якістю

підприємств,

що

визначають рівень соціально-економічного розвитку країни. Формуються
принципово нова інноваційна модель соціально-економічного національного
розвитку (відповідно вимог шостого технологічного укладу), яка є наслідком
переходу і домінування таких елементів як інформаційні та комунікаційні
технології. Спостерігається необхідність розвиток ринку «підривних» інновацій,
захисту

приватної

власності,

стимулювання

наукомістких

виробництв,

підвищення ролі нематеріальних форм багатства (об'єктів інтелектуальної
власності) і зростання ролі людського чиннику [209; 210; 213].
Умови формування попиту та пропозиції в системі національної економіки
все

більше

залежать

від

територіального

розташування

інноваційних

підприємств, як ключового елементу будь-якої регіональної системи. Як на
європейському, так і на місцевому рівні було показано, що можна досягти
відновлення

соціально-економічних

територій

і

підвищення

їх

конкурентоспроможності через дифузії інновації та активізацію інноваційного
розвитку підприємництва. Таким чином, акцент в державному регулюванні
повинен бути орієнтований на оцінювання розвитку інноваційної діяльності за
регіонами України, визначення територіальних асиметрії та причиннонаслідкових зв’язків, які обумовлюють інертний розвиток підприємництва.
Зазначене дозволить у найліпші шляхи визначити подальші напрямки
ефективного державного регулювання зазначеним сектором національної
економіки.
Поточний стан розвитку інноваційного підприємництва засвідчує про
наявність проблем його подальшого розвитку:
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достатньо високий технічний потенціал України в період економічних
реформ виявився багато в чому зруйнованим, скоротилась чисельність наукових
кадрів, погіршилась матеріально-технічна база наукових досліджень, яка старіє
та морально зношується;
відсутній суттєвий вплив держави на розвиток інноваційних процесів у
національній економіці, податкове законодавство не стимулює підприємства до
впровадження інновацій [208; 218].
Дослідження інноваційної діяльності промислових підприємств України
показують, що вони здійснюють таку діяльність менш інтенсивніше аніж
підприємства Європейського Союзу. Сучасні підприємства, які хочуть
розвиватися та отримувати прибуток, змушені постійно реагувати на діяльність
конкурентів. Вони повинні систематично впроваджувати нові продукти, методи
управління та технологічні рішення.
Тож в умовах зростання світової конкуренції їх інноваційність
визначається гнучким пристосуванням до змін та нові потреби, що з’являються
на ринку споживачів. Промислові підприємства є рушійною силою економіки,
завдяки інноваціям підприємство може розробляти специфічні товари та
послуги, які зміцніть не лише його позиції але й забезпечують соціальноекономічний розвиток України. Результати дослідження роботи промислових
підприємств, підтверджують, що вітчизняні підприємства демонструють
потенціал до інноваційної діяльності, особливо у впровадженні нововведень у
галузі продуктів та процесів. Рівень інноваційної активності варіюється залежно
від розміру господарської діяльності. Чим більше підприємство, тим інноваційна
діяльність суб'єктів господарювання більше.
Важливу роль в процесі реалізації державного регулювання має
стимулювання ефективного функціонування середніх та малих інноваційних
підприємств (далі – СМІП). Зазначені державні дії особливо важливі, з
урахуванням того, що лейтмотивом інновацій є СМІП, які забезпечують баланс
попиту та пропозиції на інноваційні продукти, підвищують продуктивність та
конкурентоспроможність національної економіки, стимулюють ринок праці,
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забезпечують фінансові надходження у бюджети усіх рівнів, підвищують імідж
країни на світовому рівні та зміцнюють обороноздатність.
Показовим зарубіжним досвідом для нашої країни, який засвідчує
важливість розвитку СМІП є реалізація національної інноваційної політики
Швейцарії, яка посідає перше місце серед найбільш інноваційніших країн світу.
Якщо деталізувати пріоритети інноваційної політики Швейцарії, то слід
визначити, що нововведення в цій країні проходять свій життєвий цикл (від
створення до розповсюдження на ринку) за умов досконалої моделі ринкової
економіки, помірного впливу держави в приватний сектор та дієвого
антимонопольного законодавства. Одночасно, пріоритетним напрямком, який
сприяв розвитку інноваційного підприємництва в Швейцарії (а також США,
Німеччині, Швейцарії, Японії) є заохочення кластеризації економіки, утворення
бізнес-агенцій, венчурних установ та вільних зон від податків. Ефективна
нормативно-правова база, розвинута інноваційна інфраструктурна та політика
дерегуляції

стимулювала

активне

розповсюдження

і

комерціалізацію

інноваційних виробів на місцевому та зарубіжному ринку. Як приклад,
ключовими учасниками, які забезпечували оновлення інноваційної політики
стали відділи та управління державних установ: Національний науковий фонд
США, Управління з науки Міністерства енергетики США, Відділи адміністрації
президента, відповідальні за інноваційну політику, Агентство передових
оборонних дослідницьких проектів США, Національний інститут наукових та
технологічних

лабораторних

досліджень

Міністерства

торгівлі

США,

Адміністрація по справам малого бізнесу США [256; 291].
Варто наголосити на тому, що зазначені управління та відділи безперебійно
стимулюють попит та пропозицію на інноваційні вироби, у тому числі, на
вироби, що мають стратегічне значення для країни: інноваційні вироби у секторі
медицини, науки та освіти, шляхом проведення державних закупівель.
Виконавцями

інноваційних

проектів

та

відповідно

постачальниками

інноваційних виробів за державним контрактом у США виступають медичні
об’єднання, науково-дослідні майданчики, університети або малі (середні)
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інноваційні

підприємства.

Провідну

роль

у

підтримці

інноваційного

підприємництва серед малих підприємств виконує програма «The Small Business
Innovation Research» (SBIR). За її напрямками передбачена можливість для
СМІП ставати учасниками реалізації інноваційних проектів окремих міністерств,
відомств та державних агенцій, як приклад: Національного аерокосмічного
агентства США, Міністерство оборони США, Національного наукового фонду
США. Міністерство енергетики США. Більшу частину витрат за SBIR покриває
Міністерство оборони США, яке надає цільові кошти на найбільш затребувані
проекти. Обсяг залучених інвестицій до СМІП розраховується з урахуванням
інноваційного потенціалу та ресурсних можливостей підприємства, його
конкурентної позиції, розробленого бізнес-плану і складністю реалізації
інноваційного проекту. Після оцінювання та розгляду зазначених вимог
приймається управлінське рішення про видачу інвестицій або грантів для
початку першого етапу реалізації інноваційного проекту відповідно SBIR .Для
СМІП обсяг інвестованих коштів в інноваційні проекти за програмою є великим
і складає не менше 180 тис дол. За підсумками першого етапу, інвестори
ухвалюють рішення доцільності інвестування наступного, де розмір фінансових
ресурсів обмежується 1 млн. дол. Ступінь результативності другого етапу,
обумовлює залучення державою фінансових коштів у третій етап, на якому
передбачена комерціалізація інноваційного продукту [256; 338; 352; 355].
Інвестиції за програмою SBIR виділяються з бюджетів усіх рівнів або
позабюджетних фондів (джерело котрих визначається відповідно етапу
реалізації інноваційного проекту або рівнем його важливості для держави).
Проте незалежно від зазначеного менеджери SBIR на основі взаємовигідної
співпраці підприємствами – донорами, кредитними спілками, банківськими
установами, лізинговими центрами контролюють розподіл коштів в межах
інноваційного проекту, які направляються СМІП.
Схожий досвід стимулювання СМІП, що діє у США, частково запозичений
Японією. Зокрема держава на чолі з агенцією «Організації підтримки малого і
середнього підприємництва та інноваційного розвитку регіонів Японії»
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запозичила в системі національної економіки практику розповсюдження установ
консалтингової допомоги СМІП. Варто зазначити, що агентами, що надають
послуги були особи пенсійного віку, які у минулому показали себе як
кваліфіковані фахівці. Такі організації створювалися за ініціативою органів
місцевого самоврядування або Торгівельно-промисловими палатами. Вони
утворювали певні центри інноваційної інфраструктурної підтримки, до яких
входило - 8 підприємств-венчурів, бізнес-ангелів або кредитних спілок, які
надають [2; 14; 18; 172; 355]:
фінансові послуги з супроводження інноваційного проекту;
консультації з розробки плану виходу на ринок споживачів;
юридичний захист, у тому числі з питань захисту інноваційної продукції;
інші економіко-правові консультації;
майданчики для проведення лекцій та семінарів з питань формування
стратегії організації або диверсифікації бізнесу;
можливість розповсюдження інформації стосовно інноваційних проектів
серед інших учасників ринку.
Також до складу центру інноваційної інфраструктурної підтримки входять
59 місцевих організацій різних форм власності, які точково задовольняють
потреби інноваційних підприємств, що відносяться до певних префектур,
слугують ланцюгами забезпечення діалогу між органами місцевої влади та
СМІП. Впровадження зазначених елементів дозволили цим країнам значно
розширити

діяльність

СМІП

та

забезпечити

розвиток

інноваційного

підприємництва [172; 338; 355].
Отже, особливий акцент в політиці державної підтримки інноваційного
підприємництва повинен надаватися СМІП, як визначального драйверу
інноваційних зрушень та джерела формування середнього класу. У минулому
роль такого бізнесу у створенні інновацій була недооцінена. На початку 21
століття актуальність його підтримки за провідними інноваційними країнами
світу зросла, це сталося з наступних причин.
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З одного боку все більше нововведень створюється на СМІП. Вони частіше
впроваджують нові ідеї делеговані їм на умовах аутсорсингу великими
підприємствами. З іншого – існує утруднений доступ до інноваційного
потенціалу для малих та середніх підприємств. Хоча малі та середні
підприємства відіграють важливу роль у національній економіці, зокрема для
забезпечення зайнятості населення, вони мають обмежений у доступ до технікотехнологічних ресурсів та мають труднощі з мобілізацією людського персоналу.
Ці обмеження негативно впливають на їх розвиток і в багатьох випадках навіть
призводять до їх банкрутства у перші роки існування. Більше того, керівники
таких підприємств часто не проінформовані про нові технології, не орієнтуються
у стратегічно важливих галузях промисловості, які потребують нововведень.
Отже таким підприємствам досить часто не вистачає інвестицій,
організаторських або управлінських здібностей, щоб засвоювати нові технології.
Мінімізація функціонування малого та середнього бізнесу в інноваційній
діяльності призводить до виникнення таких проблем як:
накопичення трансакційних або трансформаційних витрат великого бізнесу;
відсутності економії на масштабі виробництва;
підвищення безробіття та дисбалансу на ринку праці;
зниження податкових надходжень у бюджети усіх рівнів.
Саме тому підтримка СМІП все частіше розглядається як основне джерелом
пожвавлення та розширення регіонального соціально-економічного розвитку.
В економіці, що трансформується, повинні активно розвиватися малі
підприємства.

Однак

бюджетні витрати

в

національній

економіці на

забезпечення розвитку малого бізнесу суттєво відрізняються від розвинутих
країн світу. Країни, які є лідерами інноваційного розвитку, все більше
усвідомлюють, що інновації у малому підприємництві означають не лише
досягнення економічних переваг. Такі інновації сприяють створенню соціальних
стимулів, заощаджують ресурси території та підтримують навколишнє
середовище, через незначні масштаби виробництва та економію місцевих
ресурсів.
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Розвиток СМІП бізнесу значно стимулює венчурне фінансування, як
надійне джерело забезпечення фінансової бази особливо на початковій фазі
створення нових продуктів і процесів, де прибуток майже відсутній або є досить
незначним. Тому подолання фінансового розриву в державній інвестиційній
підтримці великого та малого бізнесу є надзвичайно важливим значенням для
створення нових підприємств та виконання інноваційних проектів [210].
У більшості країн світу існують різні ефективні програми для стартапів, які
слід адаптувати Україні. До них відносяться:
гарантійне страхування ризиків на початковому етапі виробництва та
проектування;
державні позики, програми стартових інвестицій або залучення іноземного
капіталу до зазначеного сектору економіки;
створення технологічних майданчиків для стартапів;
інформаційна підтримка діяльності стартапів на усіх етапах життєвого
циклу інноваційного проекту.
Більшість інноваційно активних країни мають позитивний досвід державної
політики з впровадження програм розвитку інноваційної інфраструктури.
Змінності в державному регулюванні інноваційним підприємництвом,
простежуються в схильності державної політики до нестійкості, біфуркації,
флуктуації та динамізмі, що пояснюється відкритістю національної економіки до
зовнішнього оточення, а також засвідчують необхідність змінювати державні
інструментарії у станах неврівноваженості, мінливості, нестабільності. При
турбулентних

змінах

у

зовнішньому

оточення

складно-організована,

багатосегментна система інноваційної політики знаходиться у постійному русі
внаслідок наявності в інституціональній матриці експліцитних та імпліцитних
протиріч. Вони обумовлюють зміну стабільного розвитку системи національної
економіки, а при неефективних заходах державного впливу підсилюють
турбулентність або хаос. Відповідно заходи державного впливу повинні буди
вчасними з обов’язковим пошуком резервів як усередині країни так за її межам.

246

Слід

відмітити,

що при

турбулентних змінах зростають потреби

національної економіки до інновацій, які сприяють удосконаленню її
структурних елементів та здатні її вивести на оновлений, більш ефективніший
рівень інноваційного розвитку. Враховуючи відкритість (дисипативність)
системи інноваційного підприємництва слід відзначити, що воно може
удосконалюватися за рахунок самоадаптації та мобілізації інноваційного
потенціалу та власних резервів, що забезпечує його стійкість до несприятливих
та руйнівних впливів зовнішнього середовища. Доцільність залучення
синергетичного підходу при визначенні основ державного регулювання
передбачає розробку адаптивних моделей державного регулювання, здатних
пристосовуватися до мінливого середовища, наявного інноваційного потенціалу,
трудових ресурсів, соціально-економічного стану, специфіки промислової
діяльності, мети або стратегії загальнонаціонального розвитку. Адаптивні моделі
повинні засновуватися на розумінні національної економіки як відкритої
системи, що комунікує з іншими країнами, частково впливає на їх внутрішню
політику, змінює конкурентні переваги на макрорівні, одночасно реагуючи на
зовнішні чинники внаслідок чого сама поступово трансформується [210].
Історична

природа

виникаючих

в

інституціональній

матриці

інституціональних обмежень неформальних та неформальних зв’язків не завжди
зрозуміла внаслідок складного переплетення, взаємовпливу та взаємозалежності
її інституціональних елементів. Одночасно мінімізація інституціональних
обмежень збільшується за досить високого рівня ефективності державної
політики в напрямку забезпечення законності, взаємоузгодженості та синергії
усієї системи національної економіки. Звідси виходить, що чітко окреслювати
інституціональні межі взаємовідносин учасників підприємницької діяльності
досить складно з урахуванням їх змін, динамізму, мінливості та значної
залежності від широкого кола чинників імпліцитного та експліцитного
інституціонального середовища. Вплив інституціональних обмежень на
суб’єктів підприємницької діяльності детально визначав Д. Норт [204]. Вчений
зауважував, що інституціональні обмеження чинять істотний вплив не лише на
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новостворені інноваційні підприємства, але й на вже здійснюваний виробничий
процес з реалізації інноваційних проектів. Особливості функціонування
інституціональної матриці інноваційного підприємництва надають нам змогу
конкретизувати спонтанні, випадкові, формальні, неформальні інституціональні
рамки. За ідеальних умов розвитку національної економіки вони повинні
відповідати принципу конгруентності, що обумовлює їх до конвергенцію
шляхом зближення їх траєкторій розвитку з функціонуючим інноваційним
підприємством. Водночас постійно виникаючі ситуації з дефіциту інноваційного
потенціалу збільшують такі інституціональні обмеження та не дають змогу
досягти інституціональної стійкості у середньо або довгостроковій перспективі
з огляду на обмеження трудових, інвестиційних, технологічних або технічних
ресурсів.

Дефіцит

інноваційного

потенціалу

або

ресурсів,

властивий

традиційному та інноваційному підприємництву. Водночас з урахуванням
постійної дифузії нововведень, інноваційний потенціал все ж таки є чинником
зросту переважно для інноваційних підприємств. Для інноваційних підприємств
такий дефіцит, шо унеможливлює їх адаптацію проявляється в:
обмеженні наявного ресурсного забезпечення, необхідного для реалізації
інноваційної ідеї (суб’єкти підприємницької діяльності по-різному вирішують
зазначену проблему дефіциту. Підприємства з традиційним типом виробництва
прагнуть зменшити ризики через випуск традиційного виду товарів, а підприємці
з інноваційним типом виробництва орієнтуються на створення нововведень з
конкурентними

перевагами

за

рахунок

пошуку

додаткових

джерел

інноваційного потенціалу, раціонального та більш заощадливого використання
обмежених ресурсів);
утрудненому доступі до результатів вже комерціалізованих технологічних
нововведень на зарубіжному ринку (залучення нововведень та технікотехнологічних процесів у традиційну підприємницьку діяльність стимулює
розвиток підприємства і значно підвищує його прибутковості, одночасно
складність їх засвоєння змушує підприємців використовувати у виробничій
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діяльності застарілі технології, тоді як інноваційним підприємствам необхідним
є їх активне залучення у виробничу діяльність);
обмеженій кількості менеджерського персоналу або інших працівників,
зайнятих у реалізації інноваційного проекту (такий дефіцит в інноваційному
підприємстві можливо покрити за виваженої кадрової політики з акумуляції
людського капіталу здатного створювати нововведення, у той час як у
традиційному підприємництві така політика у переважності не проводиться);
утрудненій взаємодії суб’єктів інноваційної діяльності, представників
інфраструктурних елементів та влади, що призводить до появи чисельних
інституціональних пасток, провалів та трансакційних витрат. Обмежена
комунікація ускладнює діяльність інноваційних підприємців змушуючи їх
поширювати неформальні комунікації. Зазначене стосується і підприємств з
традиційним видом діяльності).
Інертний розвиток інноваційного підприємництва підтверджує необхідність
розроблення

дієвої

адаптаційної

стратегії

державного

регулювання

інноваційною діяльністю в національній економіці. Для розвитку економіки
України заснованої на інноваційних основах існує потреба забезпечення
сприятливих умови для створення нових та функціонування існуючих
інноваційних підприємств у промисловості, залучення вітчизняних і зарубіжних
інвесторів в національну систему підприємництва.
Глобалізаційні тренди, зміни споживацьких вимог в національній та
світовій

економіці

поруч

зі

стрімким

зростанням

конкуренції

серед

товаровиробників і регресу підприємницької активності внаслідок пандемії
коронавірусу обумовлюють зміну процесів у формуванні, накопиченні та
акумуляції інноваційного потенціалу. Такий процес обумовлює необхідність
збільшення

обміну

інформацією,

прискорення

інноваційної

діяльності,

зростання масштабів випуску продукції, пошуку джерел іноземних інвестицій,
що вимагає зняття адміністративних бар’єрів, збільшенням співробітництва між
державою, інфраструктурними елементами та бізнесом.
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Інституціональне середовище інноваційного підприємництва в умовах
трендів сьогодення змінюється та трансформується. Інституціональні пастки та
ринкові провали не повинні стати причинами інертного розвитку інноваційного
підприємництва.
Існує багато джерел формування, накопичення та акумуляції інноваційного
потенціалу. Головний чинник, який обумовлює активізацію зазначених джерел,
це слідування інноваційних підприємств відповідно науково-технічного
прогресу, який в наш час відіграє одну з головних ролей в інноваційному
розвитку національної економіки. Діджиталізація, роботизація, штучний
інтелект

свідчать

про

позитивні

тренди

загальносвітового

соціально-

економічного розвитку. Розповсюдження Інтернет технологій також відіграє
важливу роль у дифузії нововведень. У наші часи інтернет вважається основним
джерелом розповсюдження інноваційних ідей, нестандартних управлінських
процесів та форм організації новаторської підприємницької діяльності.
Завдяки науково-технічному прогресу та діджиталізації усуваються бар'єри
у розповсюджені інформації, торгівлі та обміну людськими ресурсами.
Спостерігається тенденція зменшення міждержавних конфліктів, збройних
протистоянь, а ментальні відмінності між країнами слабшають. Відбувається
глобалізація ринку інновацій та активізація обміну інноваційним потенціалом не
лише на мікро-, але й на мезо-, макро- та мегарівнях. Глобалізаційні тренди
змушують країни об’єднуватися, щоб досягти загальносвітового інноваційного
прогресу та високого техніко-технологічного розвитку. В системі національної
економіки зароджуються регіональні економічні інтеграції, особливо в контексті
необхідності членства України в НАТО та ЄС.
Глобалізація ринку інновацій об’єднує країни світу, змінює ментальність
наці, зменшує гендерну нерівність, стирає кордони в процесі боротьби за сталий
соціально-економічний розвиток. Водночас така глобалізація призводить до
підвищення конкуренції, втрати людського ресурсу, створює загрозу деформації
національних пріоритетів, через стрімке падіння ресурсів необхідних для
формування інноваційного потенціалу у підприємництві.
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Злиття та процеси кластеризації вимагають все більшої уваги до
справедливого розподілу інноваційного потенціалу
інноваційного

підприємництва,

що

наддасть

між стейкхолдерами
можливість

збільшити

прибутковість та зміцнити конкретність інноваційних підприємств як на
внутрішньому, так і на міжнародному рівні. Очевидно, що інноваційно активні
підприємства з ефективним інноваційним потенціалом розвиваються більш
динамічніше, а диверсифікація їх виробництва відбувається швидше. Вони
можуть дозволити собі відкрити свої філії в зарубіжних країнах та охопити
значно ширші сегменти споживачів аніж підприємства з традиційним видом
господарської діяльності. В результаті активізації інноваційного підприємництва
безробіття

зменшується,

а

національна

економіка

стимулюється

розповсюдженням інноваційних товарів та послуг, що призводить до збільшення
її макроекономічних показників.
Водночас ситуаційні тренди розвитку інноваційного підприємництва в
національній економіці демонструють негативні тенденції. Одним із чітко
помітних ефектів є збільшення розриву між галузями промисловості в напрямку
їх інноваційного розвитку. Середні та малі інноваційно активні підприємства,
відчувають загрозу свого існування. Великі підприємства або монополії в
переважній більшості займають найвигідніші сегменти ринку, не звертаючи
уваги на те, що інші середні та малі підприємства внаслідок недосконалої
конкуренції банкротують, що серед іншого призводить до зростання безробіття
в національній економіці. Хоча вона зменшується у великих країнах, вона
зростає в менших країнах.
Мультиджерельний характер інноваційного підприємництва обумовлений
не лише пріоритетами вибору виду діяльності, але й постає як мінливий,
ризикований та непередбачуваний процес, який відбувається синхронно з
наростаючими темпами інституціонального динамізму та нестабільності
зовнішнього оточення. Синергетичне взаємопроникнення зазначених трендів в
систему інноваційного підприємництва вимагає реагування держави на ринкові
процеси. Здатність держави вчасно реагувати на кон’юнктурні можна назвати
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політикою рефлексивного впливу на
управлінських

рішень

в

процесі

негативні тренди.

державної

політики

Впровадження
є

результатом

обґрунтування детермінант стратегічних напрямків в сфері активізації
накопичення інноваційного потенціалу. Формування інноваційного типу
економіки в умовах її трансформації вимагає не лише зміну філософії
державотворення, але й перегляду поведінки окремих стейкхолдерів ринку за
умов сприяння справедливої конкуренції та інтелектуальної організації процесу
стратегування. Зазначені явища провокують інноваційну поведінку в усіх
сегментах національної економіки, що строює ефективну трансформацію
полікультурного та економічно середовища.
Активізація

процесів

формування,

накопичення

та

акумуляції

інноваційного потенціалу багато в чому визначається вдалим вибором доцільних
інструментів національної, регіональної інноваційних політик та стратегій
розвитку такого потенціалу серед суб’єктів підприємництва. Теоретичні
дослідження, що стосуються обрання моделей ефективних технологічних
процесів інноваційної діяльності дозволяють визначати важливі найважливіші:
інтеграція

співпраці учасників

інноваційного процесу на

основах

справедливої конкуренції;
різноманітні та розгалужені інфраструктурні елементи і мережеві системи
підтримки інновацій, їх гнучка адаптація до інституціональних умов;
диверсифікація та оновлення виробничих процесів до вимог ринку та
ресурсних можливостей підприємств через процес дифузії інновацій.
Неефективне використання інноваційного потенціалу призводить до того,
що підприємства прагнучі забезпечити у будь-який спосіб прибутковість
здійснюючи диверсифікацію виробництва будують нові заводи, що не
відповідають екологічним стандартам. У такому контексті виникає загроза
навколишньому середовищу, через загрозу появи парникового ефекту, озонової
діру. Через відсутність у підприємств стратегій ефективного використанні
інноваційного

потенціалу,

збільшуються

опортуністичні

явища

у

підприємництві, які призводять не лише до зниження соціально-економічного
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розвитку національної економіки, але й нераціонального розподілу інноваційних
підприємств за галузями економіки. В пріоритетах інноваційного розвитку
підприємств майже відсутні напрямки формування стратегій виробництва у
найбільш важливих галузях промисловості. Прагнучі до інтеграції з ЄС держава
повинна подбати про безвідходне виробництво і сформувати такі стимули
заохочення підприємців, щоб залучити їх до виготовлення екологічно чистих
товарів, які будуть корисними для споживання. Пріоритетне значення для
ефективного

державного

регулювання

інноваційним

процесом

мають

мотиваційні чинники державних діячів та бізнесу, що пов'язані з особистісними
мотиваціями та стимулами, які мають представники органів державної влади.
Зазначене залежить від внутрішніх намірів людини спряти інноваційним
перетворюванням та підтримувати ініціативи серед населення до зайняття
бізнесом на новаторських основах. З іншого погляду такі чинники повинні мати
підприємці,

для

досягнення

сталого

розвитку

власного

підприємства,

стимулювання інноваційних перетворень, зменшення виробничих ризиків та
якнайшвидшого

накопичення

фінансових

ресурсів

заради

досягнення

прибутковості. Концептуальне значення відіграє формування соціальнопсихологічних мотивів, які підвищуються відповідно життєвого циклу
підприємства.
Для стимулювання підприємницької діяльності існує потреба формування
інноваційної інфраструктури підприємництва. Реалізація інноваційних ідей
потребує

творчих,

підприємництва,

креативних

діяльність

яких

та

неординарно
буде

мислячих

забезпечена

суб’єктів

лабораторіями,

рекрутинговими агенціями, технологічними парками, аналітичними центрам.
Зазначене підкреслює важливість інфраструктурної бази, яка є важливою
умовою реалізації та комерціалізації інноваційного продукту. У сучасній
національній

економіці

особливо

актуальна

проблема

неузгодженння

комунікацій між реалізаторами інноваційних ідей та науковими установами,
конкурентами, інститутами державної влади. Зазначене призводить до зниження
комерціалізації

результатів

інноваційної

діяльності,

проявляється
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недорозвиненість, інертність та падіння технічного розвитку. Що проявляється в
обмеженні

розвитку

конкурентоспроможності

інноваційних
національної

підприємств
економіки.

За

та
таких

зниженні
умов,

що

інноваційна інфраструктура, яка володіє необхідним арсеналом ефективних
інструментів підтримки інноваційної діяльності, є основною умовою дифузії
інновацій за сучасних умов трансформації національної економіки. Таким
чином,

важливість

інфраструктури

в

підтримці

загальнодержавного

інноваційного розвитку в умовах ринкової економіки важко переоцінити.
На цей час в інституціональному середовищі інноваційного підприємництва
функціонує значна кількість інфраструктурних елементів. Водночас не усі з них
спроможні підтримати ефективну діяльність підприємництва

в контексті

необхідного інноваційного розвитку. З поміж іншого, у наявних в економіці
інфраструктурних елементів відсутня ознака інноваційності, що унеможливлює
реалізацію окремих інструментів підтримки інноваційного підприємництва,
особливо за умов трансформації національної економіки, зовнішньє середовище
якої позначене хаотичнистю флуктацій [205; 236; 311].
Серед іншого, системна реалізація підтримки інноваційного процесу в
трансформаційній економіці повинна базуватися на основі:
державної підтримки та стимулювання підприємницької діяльності;
усвідомлення часової логіки здійснення державного впливу відповідно
еволюції національної економіки;
розгляду хвиль і трансформацій технологічного, інноваційного, технічного
прогресу;
узагальнення історичного розвитку інституціонального середовища та його
змін;
визначення необхідності прогресивного розвитку інноваційних систем та
дифузії інновацій у промисловості.
Успішні держави-лідери з інноваційного розвитку – це держави, які
ефективно визначають детермінанти державного регулювання інноваційним
підприємництвом тим самим реалізуючи інноваційний шлях еволюційного
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розвитку. Вдало визначені детермінанти дозволяють економічній системі
швидко адаптуються до викликів та глобальних світових негараздів тим самим
формуючи

компенсаторну

базу

розвитку

підприємництва.

Інноваційне

підприємництво – це ризикована діяльність, з утрудненим прогнозуванням
результату. Практикою доведено, що інноваційні підприємства, особливо у
слабкому інституціональному середовищі банкрутують на стартових етапах
своєї діяльності. Високий рівень ризику, потреба у значних фінансових ресурсах
та людському капіталу досить часто призводить до біфуркації в процесі
життєвого циклу підприємства, подальшим шляхом чого може бути банкрутство
або стагнація виробництва [318; 330; 334]. Творчий підхід, лідерські якості та
високий рівень професіоналізму менеджерів здатні реалізувати задумані
інноваційні проекти. Водночас така реалізація, значно полегшується в умовах
досконалого або близького до такого інституціонального середовища.
Оптимальний добір державою інструментарію регулювання інноваційного
підприємництва передбачає їх об’єднання я в єдине ціле. При цьому важливим
є визначення взаємопов’язаних принципів, методів, функцій, що унеможливлює
хаотичність їх використання та надає організованності та взаємоузгодженності
державній політиці на вертикально-горизонтальному рівнях.
Зазначене можливо реалізувати заходами людського впливу та включення до
групи, що буде формувати державну політику персоналу з високопрофесійними
компетенціями, високою культурою мислення, розуміння ментальних цінностей
та маючих персональні мотиви або стимули, які дозволять у найефективніший
спосіб визначити пріоритетні шляхи інноваційного розвитку підприємництва.
Такий людський вплив повинен відповідати інваріанту часової моделі
інноваційного розвитку національної економіки, що ґрунтується на комплексі
притаманних у цей час властивостей підприємницького середовища. У той же
час інструментарій державного впливу повинен постійно переглядатися, з
урахуванням того, що підприємницьке середовище має здатності еволюційно
розвиватися, змінюватися відповідно конкретному історичному періоду, в якому

255

знаходиться держава. У такому контексті напрямки адаптації інноваційних

Напрями адаптації діяльності інноваційних підприємств

підприємств доцільно образити на рис. 4.4.
Формування адаптаційної моделі інноваційного розвитку підприємства
Систематичне впровадження нових продуктів, методів управління та
технологічних рішень
Оновлення, розвиток та накопичення інноваційного потенціалу

Формування внутрішньої політики кластеризації та поглиблення партнерства зі
стейкхолдерами ринку
Створення менеджерського персоналу та інших працівників здатних
реалізовувати інноваційні проекти
Пошук фінансових джерел для підтримки інноваційних проектів на усіх етапах
життєвого циклу
Активізації діджиталізації, роботизації та використання штучного інтелекту

Рис. 4.4. Напрями адаптації діяльності інноваційних підприємств в умовах
трансформації національної економіки
Джерело: розроблено автором

Отже,

дифузії інновацій та їх проникнення в економічне, соціальне,

політичне середовище буде різнитися у часі та обумовлюватися

певними

домінантами політичного руху, типу економічної системи та чисельними
чинниками, що надходять з зовнішнього середовища і здійснюють вплив на
поточні вектори державного розвитку. Інструменти державного впливу за таких
умов повинні відповідати індивідуально-історичній національній

моделі

активно

а

функціонуючій

взаємоузгоджуватися з
регулювання.

в

ній

інституціональній

матриці,

з

також

іншими вже діючими механізмами державного
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Висновки до розділу 4

За результатами дослідження, виконаного в четвертому розділі дисертації
конкретизовано

передумови

накопичення

інституціональному середовищі інноваційного

позитивної

синергії

підприємництва

за

в
умов

партнерської взаємодії, визначено підходи до стратегічного управління
процесами кластеризації. Визначено, що інноваційне підприємництво за своєю
функціональною сутністю є синергічним, оскільки в будь-якому інноваційному
процесі необхідна взаємодія підприємств, держави та інфраструктурних
елементів.
Основні завдання, що були вирішені, полягають в таких положеннях:
1. Визначено, що інноваційне підприємництво за своєю функціональною
сутністю є синергічним, оскільки в будь-якому інноваційному процесі необхідна
взаємодія підприємств, держави та інфраструктурних елементів. Водночас,
виникаюча

за

такого

партнерства

синергія

істотно

відрізняється

за

результативністю свого прояву за рахунок формування як позитивного, так і
негативного впливу на учасників комунікацій.
2.

Сформовано

трансформації

праксеологічні

позитивної

синергії

компоненти
в

аксіоматичного

інституціональному

кола

середовищі

інноваційного підприємництва, що призводить до блокування негативних
синергій за допомогою реалізації інструментарію помірно-адміністративного
впливу держави та є основою досягнення збалансованої сукупності позитивних
тенденцій у середовищі підприємництва, що трансформується. Відзначено, що
джерелом накопичення та акумуляції позитивних синергій є інноваційні
кластери, формування яких в умовах розвитку національної економіки є
найбільш затребуваною формою інтеграції інвестиційного, людського та
технологічного потенціалів.
3. Відзначено, що джерелом накопичення та акумуляції позитивних
синергій є інноваційні кластери, формування яких в умовах розвитку
національної

економіки

є

найбільш

затребуваною

формою

інтеграції
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інвестиційного, людського та технологічного потенціалів. В кластерах
відбувається

спільне

використання

ресурсів,

доходи від

чого значно

перевищують суму доходів від використання тих же ресурсів окремо.
4.

Запропоновано

схему

розвитку

горизонтально-інтегрованого

інноваційного кластеру у промисловості, визначено його інфраструктурне
забезпечення. Призначенням його створення є забезпечення сприятливих умов
та синергетичних ефектів як для наявних, так і нових стейкхолдерів ринку. В
основу такої взаємодії покладено принцип залучення ресурсів держави на
підтримці не окремих суб’єктів господарювання, а комплексному сприянню
розвитку галузевих кластерів шляхом формування їх територіальної мережі.
Сформовано етапи формування горизонтально-інтегрованого інноваційного
кластеру у промисловості: визначення ринкової кон'юнктури та стратегічно
важливих для регіонального розвитку галузей; формування організаційної
структури кластеру; формування кластерного ядра; визначення напрямів
діяльності кластера; залучення правових, кадрових, фінансових ресурсів, що
будуть стимулювати діяльність кластеру.
5. Визначено, що ступінь прояву позитивної синергії від взаємодії в межах
горизонтально-інтегрованого інноваційного кластеру значною мірою залежить
від інтенсивності адміністративної підтримки. Така підтримка повинна
враховувати ієрархічність організаційної структури кластеру та ґрунтуватися на
інвестиційному, кадровому, технічному забезпеченні його функціонування.
Визначено підходи до стратегічного управління процесами кластеризації, які
дозволяють визначити фази доцільної інтеграції інноваційних підприємств та
кластеру відповідно життєвого циклу інноваційного проекту, наближення
інноваційної діяльності до зони біфуркації, що дає змогу отримати додаткові
конкурентні переваги та підвищити синергетичний ефект від інтеграції, а також
визначити доцільні періоди кластерної кооптації.
6. Визначено, що з метою мінімізації протиріч між інноваційним бізнесом
і державними інститутами, а також поглиблення ефективних комунікаційних
каналів слід використовувати адаптивні і симультанні стратегії державного
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регулювання.

Адаптивні

орієнтуватися

на

стратегії

поточні

державного

тенденції

регулювання

функціонування

повинні

інноваційного

підприємництва та стан динамізації інституціональної матриці. Симультанні
стратегії, повинні формуватися з урахуванням глобальних трендів світової
економіки, а також оцінювання перспектив розвитку інноваційної діяльності в
контексті планування або прогнозування випуску нових продуктів і
репрезентації виробництва, які в майбутньому принесуть дохід державі,
забезпечать соціально-економічний розвиток суспільства за допомогою високої
конкурентоздатності національних виробників на зарубіжних ринках.

Основні результати досліджень автора, що викладені у четвертому розділі,
відображено у наступних наукових працях [208; 209; 210; 213; 216; 218; 222; 236;
411; 418; 419].
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РОЗДІЛ 5.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ
ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

5.1. Концептуальні передумови визначення ефективності державного
регулювання інноваційного підприємництва
Стратегічні напрямки реалізації державного регулювання інноваційним
підприємництвом

в

умовах

трансформації

національної

економіки,

з

урахуванням досліджень проведених у попередніх розділах дисертації,
передбачають

розробку

Концепції

державного

регулювання

розвитком

інноваційного підприємництва адаптованої до умов сьогодення. Розробка
зазначеної Концепції передбачає:
визначення релевантної методики оцінювання її ефективності, метою якої є
обґрунтування точкових імпульсів, на які будуть спрямовані заходи державного
впливу;
формування основних елементів моделі забезпечення конкурентних переваг
Концепції;
конкретизація

інструментарію та ресурсного забезпечення процесу

реалізації Концепції.
Вважаємо,
інноваційного

що

Концепція

підприємництва

державного

–

це

регулювання

теоретико-методологічне

розвитком
підґрунтя

реалізації сучасної державної політики заснованої на авторській рекомбінації
елементів

стратегічного

впливу

підприємництва,

метою

якого

унеможливлення

гістерезису

є

держави

на

усунення

його

інституціонального

сектор

інноваційного

інертного

розвитку,

середовища

засобами

ефективної сигнаторіки імпульсів розвитку підприємництва, формування
парадигми

позитивіської

консолідації

стейкхолдерів

інноваційного

підприємництва та генерації людського ресурсу, здатного забезпечити
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принципово новий вектор розвиток національної економіки заснований на
домінуванні інновацій та науки.
На першому етапі розробки зазначеної концепції важливим є визначення
релевантної методики оцінювання її ефективності. Така методика передбачає
добір індикаторів (у абсолютному та відносному вимірі), які характеризують
ефективність державної політики у сфері інноваційного підприємництва.
Причому такі індикатори повинні буди доступними для широкого кола
стейкхолдерів оцінювання та відображати реальний стан розвитку інноваційного
підприємництва. Існує потреба визначення її ефективності не лише у
короткостроковому періоді, але й з урахуванням накопичених імпульсів у
минулому, які безпосередньо впливають на формування перспективного
інструментарію

державного

регулювання

та

є

певним

відображенням

симптоматики флуктуацій, які формують майбутній тренд державної політики в
сфері інноваційного підприємництва.
За нашим баченням, методика визначення ефективності Концепції
державного регулювання інноваційного підприємництва являє собою складний
процес, що повинен враховувати державну політику у сфері підтримки:
наукових досліджень;
наукових кадрів для інноваційної діяльності;
інноваційних технологій у виробництві;
випуску інноваційних видів продукції;
винахідницької діяльності.
Для визначення ефективності Концепції державного регулювання
розвитком

інноваційного

підприємництва

за

регіонами

України

та

прогнозування його перспектив необхідно використовувати показники, що
відображають різні компоненти даного процесу.
Позначимо множину таких показників через X. На основі даних показників
створюються комплексні інтегральні показники, що характеризують окремі
сторони інноваційного підприємництва та весь процес його розвитку в цілому в
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межах

виконання

Концепції

державного

регулювання

інноваційного

підприємництва.
Виділимо три основні компоненти за якими буде здійснено оцінювання
Концепції державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва:
виконання наукових досліджень;
інноваційну активність підприємств;
придбання нових технологій і винахідницьку діяльність.
Позначимо множини показників, що відображають рівень розвитку
вказаних компонент, відповідно через X 1, X
показників

проводиться

з

використанням

та X 3. Систематизація даних

2

звітності Державної служби

статистики України.
Тоді множина X, являє собою об’єднання:

3

3

i 1

i 1

X   X i  {xij }nji1

(5.1)

де ni – кількість показників в підмножині Xi.

Перелік відібраних для оцінювання Концепції показників xij та їх розподіл
за підмножинами Xi пропонуємо такий.
Підмножина X

1

– група показників, що відображають рівень виконання

наукових досліджень:
x11

наукові установи, які відповідальні за проведення наукових

досліджень і розробок;
x12

наукові установи, які відповідальні за підготовку аспірантів;

x13

наукові установи, які відповідальні за підготовку докторантів;

x14

трудові ресурси залучені до здійснення наукових досліджень та

розробок;
x15

грошові кошти спрямовані на покриття внутрішніх витрат суб’єктів

інноваційної діяльності на реалізацію наукових досліджень та розробок.
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Підмножина X

– група показників, що відображають інноваційну

2

активність підприємств у промисловості:
x21

інноваційно активні підприємства, що працюють у промисловості;

x22

грошові

кошти

на

інновації,

які

витрачені

промисловими

підприємствами;
x23

промислові підприємства, що впроваджували інновації;

x24

упроваджені промисловими підприємствами у виробництво нові

технологічні процесі;
x25

упроваджені

промисловими

підприємствами

у

виробництво

інноваційні види продукції;
x26

промислові підприємства, які реалізовували інноваційну продукцію;

x27

частка обсягу інноваційної продукції реалізованої промисловими

підприємствами від усього обсягу реалізованої продукції у промисловості;
x28

промислові підприємства, які експортували інноваційну продукцію;

x29

частка обсягу інноваційної продукції, яка була реалізована за межі

України,

до

загального

обсягу

інноваційної

продукції

реалізованої

промисловими підприємствами.
Підмножина X

3

– група показників, що відображають придбання нових

технологій, подання заявок на винаходи та корисні моделі і одержання
патентів:
x31

заявки, що надійшли на впровадження винаходів від національних

суб’єктів інноваційної діяльності;
x32

патенти, що були видані національним заявникам на впровадження

винаходів;
x33

заявки, що надійшли на впровадження корисних моделей від

національних суб’єктів інноваційної діяльності ;
x34

патенти, що були видані національним заявникам на впровадження

корисних моделей;
x35

придбані нові технології суб’єктами інноваційної діяльності.

263

Визначаємо комплексні інтегральні оцінки компонент ефективності
Концепції державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва,
що відповідають підмножинам Xi множини X показників розвитку інноваційного
підприємництва. Основою інтегрального оцінювання є значення вказаних
показників протягом певного ретроспективного періоду в регіонах України. Для
дослідження обрано ретроспективний період із 2010 по 2019 роки, дані взято по
24 областям та місту Києву. Лістинг окремих етапів програми також зображено
у додатку Ж.
Для позначення періоду часу, за який взято показник, використаємо змінну
t, значення якої дорівнює порядковому номеру року в ретроспективному періоді.
Для позначення регіону, з якого взятий показник, використаємо змінну k,
значення якої для області України дорівнює порядковому номеру цієї області в
алфавітному переліку областей, а для міста Києва приймаємо k=25. Позначимо
через xijk(t) значення показника xij в t-тий період часу в k-тому регіоні.
Інтегральну

оцінку

компоненти

регулювання

розвитком

ефективності

інноваційного

Концепції

підприємництва,

що

державного
відповідає

підмножині Xi, визначаємо за формулою:

ni

W i   bij yij

(5.2)

j 1

де bij - ваговий коефіцієнт показника xij в підмножині Xi;

yij - нормалізований показник, що відповідає показнику xij .
Нормалізовані показники повинні мати такі властивості:
1) вони повинні бути безрозмірними, що дає можливість додавати їх при
визначенні інтегральної оцінки;
2) вони повинні змінюватись в одному і тому ж інтервалі;
3) кожному значенню показника xij повинно однозначно відповідати
значення показника yij ;
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4) найкращому значенню показника xij повинно відповідати максимальне
значення показника yij , а найгіршому значенню xij - мінімальне.
Для визначення нормалізованих показників yij використаємо рівність:

(5.3)

xij  min xijk (t )
yij 

k ,t

max xijk (t )  min xijk (t )
k ,t

k ,t

де максимальні max xijk (t ) ;
k ,t

мінімальні min xijk (t ) значення показника xij визначаються по всім регіонам та всім
k ,t

рокам ретроспективного періоду.

Значення max xijk (t ) , min xijk (t ) та max xijk (t )  min xijk (t ) для всіх показників
k ,t

k ,t

k ,t

k ,t

xij наведено в таблиці 5.1

Таблиця 5.1.
Максимальні та мінімальні значення показників, що відображають
ефективність Концепції державного регулювання розвитком інноваційного
підприємництва за регіонами України
Показник

x11
x12
x13
x14
x15
x21
x22
x23

Максимальне
Мінімальне
Різниця між максимальним та
значення
значення
мінімальним значенням
Рівень виконання наукових досліджень
339
6
333
222
2
220
110
1
109
56800
135
56665
8306962
6231,1
8300731
Інноваційна активність підприємств
804
5
799
14264729
5795,2
14258934
179
4
175
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Продовження табл 5.1.
Показник

Максимальне
Мінімальне
Різниця між максимальним та
значення
значення
мінімальним значенням
x24
1931
3
1928
x25
1058
6
1052
x26
854
3
851
x27
24,3
0
24,3
x28
43
0
43
x29
96,7
0
96,7
Придбання нових технологій, подання заявок на винаходи та корисні моделі і
одержання патентів
x31
971
4
967
x32
596
1
595
x33
3000
16
2984
x34
2809
9
2800
x35
333
0
333
Джерело: запропоновано автором

Вагові коефіцієнти bij можна визначати такими методами.
1.

Вважаючи, що всі показники множини Xi мають однаковий вплив на

інтегральну оцінку, прийняти всі коефіцієнти однаковими, bij 

1
, j  1, ni .
ni

Недоліком цього методу є те, що не беруться до уваги можливі кореляційні
зв’язки між показниками.
2.

Визначити коефіцієнти за допомогою експертного оцінювання. Для

цього можна застосувати метод «Сааті», при якому експерти визначають
матрицю попарних порівнянь показників, оцінюючи перевагу одного показника
над іншим на основі спеціально розробленої шкали. Потім визначаються середні
геометричні елементів кожного рядка матриці попарних порівнянь і одержані
значення діляться на їх суму. Недоліком цього методу є певний суб’єктивізм при
оцінюванні попарних порівнянь.
3.

Використати метод модифікованої першої головної компоненти, який

заснований на об’єктивних статистичних даних і бере до уваги наявність
кореляційних зв’язків. Цей метод доцільно використовувати при наявності
сильних кореляційних зв’язків між показниками.
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Визначимо кореляційні матриці K1, K2 та K3 показників, що включаються,
відповідно до множин X1, X2 та X3. Елементами матриць Ki є коефіцієнти
кореляції  ijj  між показниками xij та xij  .
Для множини показників X1 кореляційна матриця K1 має вигляд:

x11

K1 =

x12
x13
x14
x15
1 0,968652 0,976529 0,980282 0,925853
0,968652
1 0,993713 0,96839 0,915281

x11
x12
x13

(5.4)
0,976529 0,993713
1 0,965066 0,921864
0,980282 0,96839 0,965066
1 0,893589
0,925853 0,915281 0,921864 0,893589
1

x14
x15

Наявні сильні кореляційні зв’язки між всіма показниками цієї множини, які
необхідно брати до уваги при визначенні інтегральної оцінки рівня виконання
наукових досліджень.
Для множини показників X2 кореляційна матриця K2 має вигляд:

x21
x22
x23
x24

K2=

x25
x26
x27
x28
x29

x21

x22

x23

x24

x25

x26

x27

x28

x29

1

0,09159

0,45289

0,20097

0,16711

0,51261

0,14527

0,45554

0,15368

0,09159

1

0,26377

0,25449

0,24642

0,16956

-0,10369

0,21300

0,10505

0,45289

0,26377

1

0,54294

0,53426

0,69873

0,05515

0,86608

0,14548

0,20097

0,25449

0,54294

1

0,42207

0,21702

-0,03792

0,42143

0,08966

0,16711

0,24642

0,53426

0,42207

1

0,23460

0,02559

0,59388

0,15472

0,51261

0,16956

0,69873

0,21702

0,23460

1

0,20402

0,67017

0,24594

0,14527

-0,10369

0,05515

-0,03792

0,02559

0,20402

1

0,18181

0,27358

0,45554

0,21300

0,86608

0,42143

0,59388

0,67017

0,18181

1

0,26955

0,15368

0,10505

0,14548

0,08966

0,15472

0,24594

0,27358

0,26955

1

(5.5)

Наявні досить сильні кореляційні зв’язки між показниками x23 та x24
(коефіцієнт кореляції 0,54294), x23 та x25 (коефіцієнт кореляції 0,53426), x23 та x28
(коефіцієнт кореляції 0,86608), x25 та x28 (коефіцієнт кореляції 0,59388), x26 та x28
(коефіцієнт кореляції 0,67017). Для одержання об’єктивної інтегральної оцінки
інноваційної активності підприємств ці зв’язки обов’язково потрібно взяти до
уваги.
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Для множини показників X3 кореляційна матриця K3 має вигляд:

K3=

x31
x32
x33
x34
x35

x31

x32

x33

x34

x35

1
0,957403
0,927483
0,925713
0,608685

0,957403
1
0,945493
0,942553
0,60479

0,927483
0,945493
1
0,996676
0,629519

0,925713
0,942553
0,996676
1
0,631704

0,608685
0,60479
0,629519
0,631704
1

(5.6)

Наявний сильний кореляційний зв’язок між показниками x31, x32, x33 та x34,
для яких коефіцієнти кореляції перевищують 0,9. Дещо слабшим є зв’язок між
вказаними показниками та показником x35, але значення коефіцієнтів кореляції
цього показника з іншими перевищують 0,6.
Таким чином необхідно відобразити ці кореляційні зв’язки в інтегральній
оцінці придбання нових технологій, подання заявок на винаходи та корисні
моделі і одержання патентів.
Отже дослідження кореляційних зв’язків між показниками, які відібрані для
оцінювання ефективності Концепції державного регулювання розвитком
інноваційного підприємництва показало, що вагові коефіцієнти в інтегральних
оцінках Wi потрібно визначати методом модифікованої першої головної
компоненти.
Визначення вагових коефіцієнтів bij здійснюється за таким алгоритмом.
1.

Обчислюються значення нормалізованих показників yij для всіх

регіонів та всіх років ретроспективного періоду.
2.

Визначається коваріаційна матриця Q i  (q ijj  ) , елементами якої є

коефіцієнти коваріації q ijj  між показниками yij та yij  .
3.

Визначається максимальне власне значення λmax матриці Q i . Для цього

потрібно розв’язати рівняння det(Q i  E )  0 , де E – одинична матриця порядку
ni, а det(Q i  E ) – визначник матриці Q i  E . Значенням λmax є найбільший
корінь цього рівняння.
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4.

i
Визначається власний вектор Vmax
 (v ij ) nji1 , що відповідає власному

значенню λmax. Для цього розв’язується система рівнянь, яка в матричній формі
i
має вигляд Q iV  maxV . Ненульовий розв’язок цієї системи визначає вектор Vmax

Коефіцієнти bij вибираються пропорційними квадратам компонент v ij вектора
i
Vmax
і визначаються із рівності:

bij 

(v ij ) 2

(5.7)

ni

 (vij ) 2
j 1

Для множини показників, що відображають рівень виконання наукових
досліджень, коваріаційна матриця має вигляд:

i

Q =

y11
y12
y13
y14
y15

y11
0,03796

y12
0,03562

y13
0,03535

y14
0,03355

y15
0,02552

0,03562
0,03535
0,03355
0,02552

0,03561
0,03484
0,03210
0,02444

0,03484
0,03452
0,03149
0,02423

0,03210
0,03149
0,03085
0,02220

0,02444
0,02423
0,02220
0,02001

(5.8)

Максимальне власне значення цієї матриці λmax = 0,1538. Компоненти
відповідного цьому значенню власного вектора та вагові коефіцієнти
інтегральної оцінки рівня виконання наукових досліджень наведено в табл. 5.2.

Таблиця 5.2.
Вагові коефіцієнти інтегральної оцінки рівня виконання наукових досліджень
Показник
Компоненти власного вектору
y11
0,4923
y12
0,4767
y13
0,4703
y14
0,4405
y15
0,3392
Джерело: розраховано автором

Вагові коефіцієнти
0,242359
0,227243
0,221182
0,194040
0,115057
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Отже

інтегральна

оцінка

рівня

виконання

наукових

досліджень

визначається із рівності:

W1 = 0,242359 y11 + 0,227243 y12 + 0,221182 y13 + 0,194040 y14 + 0,115057 y15

(5.9)

Інтегральні оцінки рівня виконання наукових досліджень в регіонах
України в 2019 році та рейтинги регіонів за цими оцінками наведено в таблиці
5.3.

Таблиця 5.3.
Рівень виконання наукових досліджень в регіонах України в 2019 році
Регіон
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
Джерело: розраховано автором

Інтегральна оцінка

Місце в рейтингу

0,02263
0,00231
0,143865
0,02856
0,00492
0,006349
0,065767
0,015665
0,0435
0,005288
0,011948
0,129402
0,028641
0,093763
0,025527
0,011255
0,019153
0,011687
0,312882
0,027591
0,015427
0,018298
0,013225
0,006845
0,836029

12
25
3
9
24
22
6
15
7
23
18
4
8
5
11
20
13
19
2
10
16
14
17
21
1
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Для множини показників, що відображають рівень виконання наукових
досліджень, коваріаційна матриця має вигляд:

i

Q =

y11
y12
y13
y14
y15

y11
y12
y13
y14
y15
0,03796 0,03562 0,03535 0,03355 0,02552
0,03562
0,03535
0,03355
0,02552

0,03561
0,03484
0,03210
0,02444

0,03484
0,03452
0,03149
0,02423

0,03210
0,03149
0,03085
0,02220

(5.10)

0,02444
0,02423
0,02220
0,02001

Максимальне власне значення цієї матриці λmax = 0,1538. Компоненти
відповідного цьому значенню власного вектора та вагові коефіцієнти
інтегральної оцінки рівня виконання наукових досліджень наведено в таблиці
5.4.

Таблиця 5.4.
Вагові коефіцієнти інтегральної оцінки рівня виконання наукових досліджень
Показник
Компоненти власного вектору
y11
0,4923
y12
0,4767
y13
0,4703
y14
0,4405
y15
0,3392
Джерело: розраховано автором

Отже

інтегральна

оцінка

рівня

виконання

Вагові коефіцієнти
0,242359
0,227243
0,221182
0,194040
0,115057

наукових

досліджень

визначається із рівності:

W1 = 0,242359 y11 + 0,227243 y12 + 0,221182 y13 + 0,194040 y14 + 0,115057 y15

(5.11)

Інтегральні оцінки рівня ефективності виконання наукових досліджень в
регіонах України в 2019 році та рейтинги регіонів за цими оцінками наведено в
таблиці 5.5.

271

Таблиця 5.5.
Рівень ефективності виконання наукових досліджень в регіонах України в 2019
році
Регіон

Інтегральна оцінка

Місце в рейтингу

0,02263
0,00231
0,143865
0,02856
0,00492
0,006349
0,065767
0,015665
0,0435
0,005288
0,011948
0,129402
0,028641
0,093763
0,025527
0,011255
0,019153
0,011687
0,312882
0,027591
0,015427
0,018298
0,013225
0,006845
0,836029

12
25
3
9
24
22
6
15
7
23
18
4
8
5
11
20
13
19
2
10
16
14
17
21
1

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
Джерело: розраховано автором

Для множини показників, що відображають ефективність інноваційної
активності підприємств, коваріаційна матриця має вигляд:
y21

y22

y23

y24

y25

y26

y27

y28

y29

y21
y22

0,02455

0,00114

0,01247

0,00298

0,00358

0,02062

0,00296

0,01309

0,00626

0,00114

0,00628

0,00367

0,00191

0,00268

0,00341

-0,00116

0,00300

0,00208

0,01247

0,00367

0,03087

0,00903

0,01282

0,03155

0,00137

0,02798

0,00672

0,00298

0,00191

0,00903

0,00897

0,00547

0,00524

-0,00056

0,00723

0,00213

0,00358

0,00268

0,01282

0,00547

0,01872

0,00813

0,00018

0,01464

0,00527

0,02062

0,00341

0,03155

0,00524

0,00813

0,06592

0,00790

0,03249

0,01726

0,00296

-0,00116

0,00137

-0,00056

0,00018

0,00790

0,01665

0,00697

0,01159

0,01309

0,00300

0,02798

0,00723

0,01464

0,03249

0,00697

0,03355

0,01489

0,00626

0,00208

0,00672

0,00213

0,00527

0,01726

0,01159

0,01489

0,06727

y23

Q

i

y24
=
y25
y26
y27
y28
y29

(5.12)
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Максимальне власне значення цієї матриці λmax = 0,1341. Компоненти
відповідного цьому значенню власного вектору та вагові коефіцієнти
інтегральної оцінки інноваційної активності підприємств наведено в таблиці 5.6.

Таблиця 5.6.
Вагові коефіцієнти інтегральної оцінки ефективності інноваційної активності
підприємств
Показник
Компоненти власного вектору
y21
0,2487
y22
0,0508
y23
0,3987
y24
0,1007
y25
0,1757
y26
0,6167
y27
0,1182
y28
0,4504
y29
0,372
Джерело: розраховано автором

Вагові коефіцієнти
0,061852
0,002581
0,158962
0,010140
0,030870
0,380319
0,013971
0,202860
0,138384

Отже інтегральна оцінка інноваційної активності підприємств визначається
із рівності:
W2 = 0,061852 y21 + 0,002581 y22 + 0,158962 y23 + 0,010140 y24 + 0,030870 y25 + +
0,380319 y26 + 0,013971 y27 + 0,202860 y28 + 0,138384 y29

(5.13)

Інтегральні оцінки інноваційної активності підприємств в регіонах України
в 2019 році та рейтинги регіонів за цими оцінками наведено в таблиці 5.7.
Таблиця 5.7.
Рівень інноваційної активності підприємств в регіонах України в 2019 році
Регіон
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька

Інтегральна оцінка

Місце в рейтингу

0,066896
0,023783
0,179313
0,177565

17
22
5
6
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Продовження табл 5.7.
Регіон
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
Джерело: розраховано автором

Інтегральна оцінка

Місце в рейтингу

0,096894
0,067908
0,177165
0,076971
0,194381
0,120198
0,013752
0,096803
0,043453
0,11088
0,076475
0,084064
0,188828
0,039018
0,321097
0,03913
0,017827
0,078628
0,008095
0,027182
0,183409

10
16
7
14
2
8
24
11
18
9
15
12
3
20
1
19
23
13
25
21
4

Для множини показників, що відображають придбання нових технологій,
подання заявок на винаходи та корисні моделі і одержання патентів, коваріаційна
матриця має вигляд:

Qi

y31
y32
y33

=

y34
y35

y31
0,02822
0,02913

y32
0,02913
0,03280

y33
0,02882
0,03168

y34
0,02949
0,03237

y35
0,01549
0,01659

(5.14)
0,02882
0,02949
0,01549

0,03168
0,03237
0,01659

0,03423
0,03497
0,01764

0,03497
0,03596
0,01815

0,01764
0,01815
0,02295

Максимальне власне значення цієї матриці λmax = 0,1365. Компоненти
відповідного цьому значенню власного вектору та вагові коефіцієнти
інтегральної оцінки придбання нових технологій, подання заявок на винаходи та
корисні моделі і одержання патентів наведено в таблиці 5.8.
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Таблиця 5.8
Вагові коефіцієнти інтегральної оцінки придбання нових технологій,
подання заявок на винаходи та корисні моделі і одержання патентів
Показник
y31
y32
y33
y34
y35
Джерело: розраховано автором

Компоненти
власного вектора
0,438
0,477
0,4932
0,5051
0,2867

Вагові
коефіцієнти
0,191844
0,227529
0,243246
0,255126
0,082197

Отже інтегральна оцінка придбання нових технологій, подання заявок на
винаходи та корисні моделі і одержання патентів визначається із рівності:

W3 = 0,191844 y31 + 0,227529 y32 + 0,243246 y33 + 0,255126 y34 + 0,082197 y35

(5.15)

Інтегральні оцінки придбання нових технологій, подання заявок на
винаходи та корисні моделі і одержання патентів в регіонах України в 2019 році
та рейтинги регіонів за цими оцінками наведено в таблиці 5.9.
Таблиця 5.9.
Оцінки придбання нових технологій, подання заявок на винаходи та корисні
моделі і одержання патентів в регіонах України в 2019 році
Регіон
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська

Інтегральна оцінка

Місце в рейтингу

0,15894
0,009718
0,208994
0,078518
0,019436
0,027699
0,093204
0,041518
0,060483
0,019354
0,029196
0,114341

4
25
3
8
21
16
7
12
10
22
15
6
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Продовження табл 5.9.
Регіон

Інтегральна оцінка

Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
Джерело: розраховано автором

Місце в рейтингу

0,038331
0,125805
0,055635
0,022811
0,022443
0,06487
0,367461
0,022834
0,016231
0,027158
0,034226
0,013387
0,769134

13
5
11
19
20
9
2
18
23
17
14
24
1

Визначимо інтегральну оцінку ефективності Концепції державного
регулювання інноваційного підприємництва. Ця оцінка являє собою лінійну
комбінацію

одержаних

оцінок

рівня

виконання

наукових

досліджень,

інноваційної активності підприємств та придбання нових технологій, подання
заявок на винаходи та корисні моделі і одержання патентів. Інтегральна оцінка
розвитку інноваційного підприємництва для k-того регіону в t-тий рік даного
періоду визначається за формулою:

3

Wk (t )  
i 1

aiWki (t )

3

ni

  ai  bij
i 1

j 1

xijk (t )  min xijk (t )
k ,t

max xijk (t )  min xijk (t )
k ,t

(5.16)

k ,t

де xijk (t ) – значення показника xij в t-тий рік для k-того регіону;

bij – ваговий коефіцієнт показника xij в групі Xi, Wki (t ) – інтегральна оцінка
компоненти інноваційної діяльності, що відповідає множині показників Xi;
ai – ваговий коефіцієнт групи показників Xi в загальній інтегральній оцінці.

Вагові коефіцієнти ai приймаються пропорційними квадратам компонент
власного вектора, що відповідає максимальному власному значенню λ матриці
Q, елементами якої є коефіцієнти коваріації між інтегральними оцінками W i
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компонент

інноваційної

діяльності.

Для

визначення

цих

коефіцієнтів

використаємо метод модифікованої першої головної компоненти.
Оскільки інтегральні оцінки Wi є безрозмірними і змінюються на інтервалі
від 0 до 1, то їх нормалізацію виконувати не потрібно. Для цих інтегральних
оцінок коваріаційна матриця має вигляд:

W1
W1

Q

i

0,0320148

W2

W3

0,0140424

0,0300407

2

W

=

(5.17)
0,0140424

0,0288936

0,0142064

0,0300407

0,0142064

0,0295564

3

W

Максимальне власне значення цієї матриці λmax = 0,0704. Компоненти
відповідного цьому значенню власного вектору та вагові коефіцієнти
інтегральної оцінки рівня виконання наукових досліджень наведено в таблиці
5.10.

Таблиця 5.10.
Вагові коефіцієнти інтегральної оцінки розвитку інноваційного
підприємництва
Показник
W1
W2
W3
Джерело: розраховано автором

Компоненти
власного вектора
0,648
0,4332
0,6265

Вагові
коефіцієнти
0,4199040
0,1876622
0,3925023

Отже інтегральна оцінка рівня Концепції державного регулювання
розвитком інноваційного підприємництва визначається із рівності:

W = 0,4199040 W1 + 0,1876622 W2 + 0,3925023 W3

(5.18)
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Таким чином, запропонована методика оцінювання ефективності Концепції
державного регулювання інноваційного підприємництва дозволяє у найліпші
способи визначити точкові імпульси, на які будуть спрямовані заходи
державного впливу.
Таке оцінювання доцільно проводити за регіонами України та за допомогою
отриманих результатів, корегувати інструменти державного впливу для
забезпечення подальшого розвитку інноваційного підприємництва.

5.2. Методичне підґрунтям прогнозування ефективності державного
регулювання інноваційного підприємництва

Визначення точкових імпульсів державного впливу, повинне ґрунтуватися
на отриманих результатах оцінювання ефективності Концепції державного
регулювання інноваційного підприємництва відповідно запропонованої нами
методики.
За допомогою визначення точкових імпульсів можливо у подальшому
визначити

конкурентні переваги

Концепції.

Відповідно

запропонованої

методики інтегральні оцінки ефективності Концепції державного регулювання
розвитком інноваційного підприємництва за регіонами України доцільно
відобразити у вигляді рейтингового розподілу (табл. 5.11).

Таблиця 5.11.
Інтегральні оцінки ефективності Концепції державного регулювання розвитком
інноваційного підприємництва за регіонами України в 2019 році
Регіон
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська

Інтегральна оцінка

Місце в рейтингу

0,08444
0,009247
0,17609
0,076133
0,027878

7
25
3
9
19
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Регіон
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
Джерело: розраховано автором

Інтегральна оцінка
0,026281
0,097446
0,037318
0,078484
0,032374
0,019057
0,117382
0,035226
0,109558
0,046907
0,029455
0,052287
0,037691
0,335867
0,027891
0,016194
0,033098
0,020506
0,013229
0,687358

Продовження табл. 5.11.
Місце в рейтингу
20
6
13
8
16
22
4
14
5
11
17
10
12
2
18
23
15
21
24
1

Інтегральні оцінки ефективності Концепції державного регулювання
розвитком інноваційного підприємництва за регіонами України в 2019 році,
впорядковані за зменшенням їх величини та відображені на рисунку 5.1.

Рис. 5.1. Інтегральні оцінки ефективності Концепції державного регулювання
розвитком інноваційного підприємництва в регіонах України в 2019 році
Джерело: розраховано автором
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Виходячи з даних зображених на рис. 5.1 можемо визначити, що найбільші
резерви для розвитку інноваційного підприємництва існують у м. Києві
(0,6873578) та Харківській області (0,3358672), найнижчі – в Волинській
(0,0092475) та Чернігівській (0,013229474) областях. Ключові орієнтири
подальшого державного впливу на інноваційне підприємництво повинні
корегуватися саме у регіонах, які отримали найменші результати відповідно рис.
5.1
За вказаними інтегральними оцінками регіони України можна поділити на 6
груп. До першої відноситься м. Київ (інтегральна оцінка дорівнює 0,687358), до
другої

–

області

з

інтегральною

оцінкою

понад

0,1

(Харківська,

Дніпропетровська, Львівська та Одеська), до третьої – області з інтегральною
оцінкою від 0,05 до 0,1 (Запорізька, Вінницька, Київська, Донецька та Сумська),
до четвертої – області з інтегральною оцінкою від 0,03 до 0,05 (Полтавська,
Тернопільська, Івано-Франківська, Миколаївська, Черкаська та Кіровоградська),
до п’ятої – області

з інтегральною оцінкою від 0,02 до 0,03 (Рівненська,

Херсонська, Житомирська, Закарпатська та Чернівецька), до шостої – області з
інтегральною оцінкою, нижчою від 0,02 (Луганська, Хмельницька, Чернігівська
та Волинська). Перевага м. Києва за величиною інтегральної оцінки
ефективності Концепції державного регулювання розвитком інноваційного
підприємництва досягається насамперед внаслідок високих показників наукової
та винахідницької діяльності, за оцінкою інноваційної активності м. Київ займає
четверте місце.

Інтегральні оцінки ефективності Концепції державного

регулювання розвитком інноваційного підприємництва та її складових за
регіонами України у 2019 р. показано на рис. 5.2. У розрізі складових оцінки
ефективності Концепції державного регулювання розвитком інноваційного
підприємництва доцільно обирати подальші інструменти державної політики
стосовно поліпшення функціонування інноваційного підприємництва.
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0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Наукова діяльність

Інноваціна активність

Винахідництво

Інноваційний розвиток

Рис. 5.2. Інтегральні оцінки ефективності Концепції державного регулювання розвитком інноваційного
підприємництва та її складових за регіонами України у 2019 р.
Джерело: розраховано автором

м. Київ

Чернігівська

Чернівецька

Черкаська

Хмельницька

Херсонська

Харківська

Тернопільська

Сумська

Рівненська

Полтавська

Одеська

Миколаївська

Львівська

Луганська

Кіровоградська

Київська

Івано-Франківська

Запорізька

Закарпатська

Житомирська

Донецька

Дніпропетровська

Волинська

Вінницька

0
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Оцінимо

динаміку

інтегральної

оцінки

ефективності

Концепції

державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва регіонів
України та динаміку інтегральних оцінок компонент цього розвитку. Для
кожного регіону визначаємо базовий темп зростання інтегральної оцінки
інноваційного розвитку діленням даної оцінки за 2019 рік на оцінку за 2010 рік,
який приймаємо за базовий, тобто визначаємо величини:

k 

Wk (10)
, k  1,25
Wk (1)

(5.19)

Іншою оцінкою динаміки є середній темп зростання інтегральної оцінки
ефективності Концепції державного регулювання розвитком інноваційного
підприємництва, який являє собою середнє геометричне ланцюгових темпів
зростання:

T 1

 k  T 1 
1

Wk (t  1)
, k  1,25
Wk (t )

(5.20)

Аналогічно визначаються базові темпи зростання  ki та середні темпи
зростання  ki інтегральних оцінок W i компонент інноваційного розвитку.
Результати визначення даних показників наведено в таблиці 5.12.
Таблиця 5.12.
Показники динаміки інтегральної оцінки ефективності Концепції державного
регулювання розвитком інноваційного підприємництва

Базові темпи зростання
Регіон
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська

Wk
0,9058
0,1935
0,6525

Wk1
0,8209
0,2946
0,9107

Середні темпи зростання

Wk2

Wk3

0,2712
0,1232
0,3569

1,7643
0,4622
0,7508

Wk
0,9058
0,9891
0,8332

Wk1
0,9783
0,8730
0,9897

Wk2
0,8650
0,7924
0,8918

Wk3
1,0651
0,9178
0,9687

282

Продовження табл. 5.12.
Середні темпи зростання

Базові темпи зростання
Регіон

Wk

Донецька
0,2798
Житомирська
0,4456
Закарпатська
0,3130
Запорізька
0,7712
ІваноФранківська
0,3417
Київська
0,6839
Кіровоградська
0,4470
Луганська
0,1381
Львівська
0,5512
Миколаївська
0,3206
Одеська
0,6810
Полтавська
0,5181
Рівненська
0,4652
Сумська
0,5504
Тернопільська
0,4657
Харківська
0,7166
Херсонська
0,4588
Хмельницька
0,2710
Черкаська
0,3558
Чернівецька
0,3824
Чернігівська
0,2355
м. Київ
0,8382
Джерело: розраховано автором

Wk1

Wk2

Wk3

Wk

Wk1

Wk2

Wk3

0,1984
0,3326
0,3881
0,9907

0,2731
0,3822
0,2078
0,5157

0,3439
0,8694
0,6899
1,0754

0,9537
0,8680
0,9141
0,8789

0,8355
0,8849
0,9002
0,9990

0,8657
0,8986
0,8398
0,9291

0,8882
0,9846
0,9596
1,0081

0,6858
0,8400
0,3499
0,2427
0,8148
0,5210
0,7349
0,6533
0,6652
0,6520
0,5710
0,7875
0,9243
1,0258
0,4917
0,4834
0,3187
0,9207

0,1961
0,5384
0,3894
0,0349
0,1863
0,1229
0,3559
0,2753
0,3962
0,5467
0,1463
0,4195
0,2033
0,0731
0,2209
0,0489
0,1133
0,3471

0,6277
0,9403
0,9316
0,2642
0,9210
0,7356
1,0110
0,9923
0,5461
0,4934
1,1420
0,9116
0,7378
0,8280
1,0051
1,2118
2,4511
0,8888

0,9715
0,8875
0,9587
0,9144
0,8025
0,9360
0,8813
0,9582
0,9295
0,9185
0,9358
0,9186
0,9637
0,9171
0,8650
0,8915
0,8987
0,8516

0,9590
0,9808
0,8899
0,8544
0,9775
0,9301
0,9664
0,9538
0,9557
0,9536
0,9396
0,9738
0,9913
1,0028
0,9241
0,9224
0,8807
0,9909

0,8344
0,9335
0,9005
0,6888
0,8297
0,7922
0,8916
0,8665
0,9023
0,9351
0,8077
0,9080
0,8378
0,7478
0,8456
0,7151
0,7851
0,8891

0,9496
0,9932
0,9922
0,8625
0,9909
0,9665
1,0012
0,9991
0,9350
0,9245
1,0149
0,9898
0,9668
0,9793
1,0006
1,0216
1,1047
0,9870

По всім регіонам України інтегральна оцінка ефективності Концепції
державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва змінилася
порівняно із 2010 роком, що підтверджує необхідність її корегування у
наступних роках відповідно отриманих показників Найбільше зниження
відбулося в Луганській (на 86,2%) та Волинській (на 80,6%) областях, найменше
– в Вінницькій (на 9,4%) та Києві (на 16,2%). Інтегральна оцінка виконання
наукових досліджень зменшилась в 2019 р. порівняно із 2010 р. у всіх регіонах
за виключенням Хмельницької області, де вона збільшилась на 2,6%. Найбільше
зниження (понад 70%) має місце в Луганській та Волинській областях.
Інтегральна оцінка інноваційної активності підприємств зменшилась у всіх
регіонах. Особливо значним (понад 90%) це зниження є в Луганській,
Хмельницькій та Чернівецькій областях. Інтегральна оцінка винахідницької
діяльності та придбання нових технологій збільшилась в 2019 р. порівняно із
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2010 р. в Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Черкаській,
Чернівецькій та Чернігівській областях, в решті регіонів вона зменшилась.
Для оцінювання впливу окремих показників xij на інтегральні оцінки Wi
відповідних компонент інноваційного розвитку визначимо коефіцієнти кореляції
між xij та Wi. Ці коефіцієнти визначаються за формулою:

25 T

  ( xijk (t )  xij )(Wki (t )  W i )
 ij 

k 1 t 1
25 T

25 T

k 1 t 1

k 1 t 1

(5.21)

  ( xijk (t )  xij ) 2   (W i (t )  W i ) 2
k

i
де xij та W – середні значення показника xij та інтегральної оцінки W i відповідно. по

всім регіонам за всі роки ретроспективного періоду;
T – тривалість ретроспективного періоду (T=10).

Зазначена дія дозволить визначити точкові імпульси державного впливу на
подальший розвиток інноваційного підприємництва. Для перевірки значимості
коефіцієнтів кореляції використаємо критерій Стьюдента. Для цього визначаємо
фактичне значення критерію Стьюдента:

tij 

ij
1 

2
ij

N 2

(5.22)

де N – кількість відомих значень показника xij.

Оскільки початкові дані взяті за 10 років по 25 регіонам, то N=250. Якщо
одержане фактичне значення tij

за абсолютною величиною перевищує

порівнюємо табличне значення t ( , N  2) , де α – довірча імовірність (ми
приймаємо α=0,99), а N-2=248 – число ступенів свободи, то коефіцієнт кореляції
вважаємо значимим.
Аналогічно обчислюємо коефіцієнти кореляції між інтегральними оцінками
Wi компонент ефективності Концепції державного регулювання розвитком
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інноваційного підприємництва та загальною інтегральною оцінкою W.
Результати обчислень наведено в табл. 5.13.

Таблиця 5.13.
Вплив окремих компонент Концепції державного регулювання розвитком
інноваційного підприємництва на інтегральні оцінки за трьома підмножинами
№

Зміст показника

Коефіцієнт
кореляції

Фактичне
значення
критерію
Стьюдента

Табличне
значення
критерію
Стьюдента

Висновок
про
значимість
коефіцієнта
кореляції
Вплив окремих компонент Концепції на інтегральну підмножину наукових досліджень
наукові установи, які відповідальні за
x11
0,991305
118,638
2,595799
Значимий
проведення наукових досліджень і розробок
x12
наукові установи, які відповідальні за
0,991265
118,3608
2,595799
Значимий
підготовку аспірантів
x13
наукові установи, які відповідальні за
0,993246
134,811
2,595799
Значимий
підготовку докторантів
трудові ресурси залучені до здійснення
x14
0,984226
87,61064
2,595799
Значимий
наукових досліджень та розробок
грошові кошти спрямовані на покриття
внутрішніх витрат суб’єктів інноваційної
x15
0,936622
42,10145
2,595799
Значимий
діяльності на реалізацію наукових досліджень
та розробок
Вплив окремих компонент Концепції на інтегральну підмножину інноваційної активності підприємств
інноваційно активні підприємства, що
x21
0,56586
10,80795
2,595799
Значимий
працюють у промисловості
грошові кошти на інновації, які витрачені
x22
0,222762
3,598485
2,595799
Значимий
промисловими підприємствами
промислові підприємства, що впроваджували
x23
0,830279
23,45979
2,595799
Значимий
інновації
упроваджені промисловими підприємствами у
x24
0,353065
5,942789
2,595799
Значимий
виробництво нові технологічні процесі
упроваджені промисловими підприємствами у
x25
0,423112
7,353867
2,595799
Значимий
виробництво інноваційні види продукції
промислові підприємства, які реалізовували
x26
0,927947
39,20818
2,595799
Значимий
інноваційну продукцію
частка обсягу інноваційної продукції
реалізованої промисловими підприємствами від
x27
0,243343
3,950931
2,595799
Значимий
усього обсягу реалізованої продукції у
промисловості
промислові підприємства, які експортували
x28
0,84959
25,36641
2,595799
Значимий
інноваційну продукцію
частка обсягу інноваційної продукції, яка була
реалізована за межі України, до загального
x29
0,452074
7,981411
2,595799
Значимий
обсягу інноваційної продукції реалізованої
промисловими підприємствами
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Продовження табл. 5.13.
№

Фактичне
Табличне
Висновок про
значення
значення
значимість
критерію
критерію
коефіцієнта
Стьюдента
Стьюдента
кореляції
Вплив окремих компонент Концепції на інтегральну підмножину винахідницької діяльності та придбання
нових технологій
заявки, що надійшли на
впровадження винаходів від
x31
0,964282
57,33015
2,595799
Значимий
національних суб’єктів інноваційної
діяльності
патенти, що були видані
x32
національним заявникам на
0,975678
70,0929
2,595799
Значимий
впровадження винаходів
заявки, що надійшли на
впровадження корисних моделей від
x33
0,988294
102,0178
2,595799
Значимий
національних суб’єктів інноваційної
діяльності
патенти, що були видані
x34
національним заявникам на
0,987482
98,58899
2,595799
Значимий
впровадження корисних моделей
придбані нові технології суб’єктами
x35
0,674032
14,36936
2,595799
Значимий
інноваційної діяльності

W1
W2
W3

Зміст показника

Коефіцієнт
кореляції

Вплив окремих компонент Концепції на її загальну інтегральну оцінку
Інтегральна оцінка рівня виконання
0,976857
71,92232
2,595799
наукових досліджень
Інтегральна оцінка інноваційної
0,623347
12,55391
2,595799
активності підприємств
Інтегральна оцінка придбання нових
технологій, подання заявок на
0,98062
78,82323
2,595799
винаходи та корисні моделі і
одержання патентів

Значимий
Значимий

Значимий

Джерело: розраховано автором

Стратегічні напрямки забезпечення конкурентних переваг державного
регулювання
прогнозування

інноваційним
динаміки

підприємництвом
інтегральної

обумовлюють

оцінки

Концепції

необхідність
державного

регулювання розвитком інноваційного підприємництва регіонів. Для такого
прогнозування використаємо метод експоненціального вирівнювання. За цим
методом прогноз визначається на основі даних за певний ретроспективний
період. Динамічний ряд, що складається із одержаних за цей період даних,
вирівнюється на основі зваженої плинної середньої, що дає можливість надати
більшу вагу новішим даним. Цей метод вигідно використовувати, якщо протягом
ретроспективного періоду відбувалися істотні якісні зміни в процесі, що
досліджується, внаслідок чого актуальність даних, одержаних раніше цих змін,
зменшується. Даний метод є ефективним при виявленні тенденції виконання
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Концепції, оскільки значною мірою відкидає впливи на процес неістотних
факторів.
Експоненціальне вирівнювання виконується за таким алгоритмом.
1.

Задається параметр λ, який визначає, наскільки збільшується

значимість новіших даних. Цей параметр може приймати значення від 0, як
правило його обирають в інтервалі [0,2; 0,6].
2.

Визначається поліном:

vt   0  1t 

2 2
t
2!

(5.23)

де коефіцієнти δ0, δ1, δ2 обчислюються при розв’язанні оптимізаційної задачі
T

 ( wk (t )  vt ) 2  min .
t 1

3.

Обчислюємо рівні v1t , vt2 , vt3 вирівняних рядів для першого року

ретроспективного періоду за формулами:

1 
(1   )  (2   )
 1
2;
vt   0    1 
2  2

2(1   )
2(1   )  (3  2 )
 2
 1 
2;
vt   0 
2

2



3(1   )
3(1   )  (4  3 )
 3
2;
vt   0    1 
2  2


(5.24)

4. Обчислюємо рівні v1t , vt2 , vt3 вирівняних рядів для наступних років
ретроспективного періоду за допомогою співвідношень:

v1t  (1   )vt11  vt
vt2  (1   )vt21  v1t
vt3  (1   )vt31  vt2

(5.25)
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5. Обчислюємо коефіцієнти δ0, δ1, δ2 для наступних значень t за допомогою
рівностей:



1
2
3
 0t  3vt  3vt  vt ;


(6  5 )v1t  2(5  4 )vt2  (4  3 )vt3 ;
1t 
2
2(1   )


2
 2t 
v1  2vt2  vt3 .
2 t

(1   )







(5.26)



6. Повторюємо кроки 4 та 5 до досягнення значення t = T, тобто до
завершення ретроспективного періоду.
7. Визначаємо прогнозне значення показника за рівністю:

v   0  1t   2

t2
2!

(5.27)

де δ0, δ1, δ2 – значення δ0t, δ1t, δ2t, одержані для 2019 року;
t=2, оскільки прогноз ефективності Концепції робиться на два роки вперед.

Визначимо прогноз інтегральної оцінки Концепції державного регулювання
розвитком інноваційного підприємництва у розрізі регіонів України на 2021 рік.
Для прогнозування обираємо регіони із різних груп, визначених за результатами
інтегрального оцінювання Концепції державного регулювання розвитком
інноваційного підприємництва в 2019 році. Із першої групи беремо м. Київ –
інтегральна оцінка 0,687358), із другої – Дніпропетровську область (інтегральна
оцінка 0,17609), із третьої – Вінницьку (інтегральна оцінка 0,08444), із четвертої
– Полтавську (інтегральна оцінка 0,046907), із п’ятої – Рівненську (інтегральна
оцінка 0,029455), із шостої – Луганську (інтегральна оцінка 0,019057).
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Для кожного із цих регіонів визначимо прогноз інтегральної оцінки Wk
інноваційного розвитку та прогнози інтегральних оцінок Wk1 рівня виконання
наукових досліджень, Wk2 інноваційної активності підприємств, Wk3 придбання
нових технологій, подання заявок на винаходи та корисні моделі і одержання
патентів. Результати прогнозування наведено в таблиці 5.14.
Таблиця 5.14.
Прогноз інтегральних оцінок ефективності Концепції державного
регулювання розвитком інноваційного підприємництва регіонів на 2021 рік
Значення в 2019 році
Регіон

Wk

Wk1

Wk2

0,68736 0,83603
м. Київ
Дніпропетровська 0,17609 0,14386
0,08444 0,02263
Вінницька
0,04691 0,02553
Полтавська
0,02946 0,01126
Рівненська
0,01906 0,01195
Луганська
Джерело: розраховано автором

Прогноз на 2021 рік

Wk3

0,18341 0,76913
0,17931 0,20899
0,06690 0,15894
0,07648 0,05564
0,08406 0,02281
0,01375 0,02920

Wk

Wk1

Wk2

Wk3

0,62210
0,15368
0,08301
0,04006
0,02840
0,02117

0,74620
0,13016
0,01839
0,02479
0,01155
0,01163

0,14922
0,17220
0,05986
0,06934
0,09902
0,01693

0,69965
0,17185
0,15418
0,05996
0,02052
0,02719

Динаміка інтегральних оцінок ефективності Концепції за регіонами разом із
прогнозом показана на рис. 5.13, де у першій комірці відображені результати
отриманні по Вінницькій області, другій – Дніпропетровській, третій –
Полтавській, четвертій – Рівненській, п’ятій – Луганській областях та у шостій
м. Києві. Визначимо тенденції в динаміці інтегральних оцінок державного
регулювання розвитком інноваційного підприємництва регіонів України. Для
цього для кожного регіону виконаємо рівняння парної лінійної регресії:
Wk   k t   k

(5.28)

Коефіцієнти αk та βk визначаються із системи рівнянь:
T
T
 T 2
 k  t   k  t   tWk (t )
t 1
t 1
t 1

T
T
  k  t   k T   Wk (t )

t 1
t 1

(5.29)

де T – тривалість ретроспективного періоду (T=10), k – порядковий номер регіону.
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Рис. 5.3. Динаміка інтегральних оцінок ефективності Концепції за регіонами разом із прогнозом
Джерело: розраховано автором
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Адекватність рівняння регресії початковим даним перевіряється за критерієм
Фішера. Для цього визначається коефіцієнт детермінації:

T

 (Wk (t )   k t   k ) 2

R 2  1  t 1

(5.30)

T

 (Wk (t )  Wk )

2

t 1

де Wk - середнє значення інтегральної оцінки інноваційного розвитку k-того регіону
протягом ретроспективного періоду.

Потім обчислюється фактичне значення критерію Фішера:

R2
F
(T  2)
1  R2

(5.31)

Це значення порівнюється із табличним значенням F ( , k1 , k 2 ) , де ε –
довірча імовірність (приймаємо ε = 0,95), k1 = 1 та k2 = 8 – ступені свободи.
Оскільки для парної лінійної регресії k1 = 1, а k2 = T-2 = 8, то F (0,95; 1, 8)  5,3177
Якщо фактичне значення критерію Фішера перевищує табличне, то
рівняння регресії вважається адекватним, а знак коефіцієнта αk визначає
тенденцію в динаміці інтегральної оцінки для k-того регіону.
Обчислені

значення

коефіцієнтів

рівняння

регресії,

коефіцієнту

детермінації та критерію Фішера наведено в таблиці 5.15. Таким чином у всіх
регіонах України, крім Вінницької області, виявлена потреба в удосконаленні
існуючих інструментів

державного

впливу на

розвиток

інноваційного

напрямів

забезпечення

підприємництва.
Таким

чином,

визначення

стратегічних

конкурентних переваг державного регулювання інноваційним підприємництвом
передбачає систематичний розрахунок ефективності виконання Концепції та на
цій основі формування нового інструментарію впливу на розвиток інноваційного
підприємництва.
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Таблиця 5.15.
Тенденції необхідності перегляду конкурентних переваг за регіонами України

Регіон

αk

R2

F

0,02162
0,87450
0,87439
0,82406
0,86728
0,91336
0,65079
0,90312
0,85831
0,79435
0,79969
0,87913
0,89139
0,90173
0,77283
0,74315
0,86826
0,85880
0,89358
0,84391
0,79077
0,93023
0,82196
0,84710
0,73921

0,176767
55,74502
55,69037
37,47049
52,27556
84,33313
14,90906
74,57439
48,4618
30,90125
31,93777
58,18742
65,65642
73,40555
27,21532
23,14689
52,72496
48,65691
67,17441
43,25155
30,23454
106,6678
36,93406
44,32193
22,67562

βk

Вінницька
0,000742
0,091255
Волинська
-0,00494
0,061838
Дніпропетровська
-0,01235
0,301875
Донецька
-0,02708
0,311722
Житомирська
-0,00556
0,079086
Закарпатська
-0,00664
0,090571
Запорізька
-0,00612
0,162054
Івано-Франківська
-0,00857
0,121849
Київська
-0,00552
0,125577
Кіровоградська
-0,00531
0,077541
Луганська
-0,01827
0,178465
Львівська
-0,01249
0,245209
Миколаївська
-0,01073
0,130841
Одеська
-0,00758
0,179869
Полтавська
-0,00523
0,102867
Рівненська
-0,00554
0,072655
Сумська
-0,00589
0,114526
Тернопільська
-0,00603
0,0894
Харківська
-0,01794
0,509483
Херсонська
-0,00462
0,071098
Хмельницька
-0,00701
0,082789
Черкаська
-0,00779
0,107013
Чернівецька
-0,00516
0,070007
Чернігівська
-0,00613
0,071624
м. Київ
-0,01699
0,873344
Джерело: розраховано автором

Висновок щодо
ефективності державного
регулювання та потреби
перегляду конкурентних
переваг
Тенденція не виявлена
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду
Потребує перегляду

У випадку, якщо тенденції розвитку інноваційного підприємництва
виявляються незадовільними, державні службовці приймають управлінське
рішення щодо перегляду інструментів державного впливу та визначають інші
конкурентні переваги. Таким чином, визначення конкурентних переваг постає як
безперервний

процес

управлінських

дій,

направлений

на

мінімізацію

негативного впливу на розвиток інноваційного підприємництва. У такому
контексті

формування

конкурентних

переваг

подальшого

розвитку

інноваційного підприємництва доцільно обирати у межах поліпшення умов для

292

виконання наукових досліджень, стимулювання інноваційної активності
підприємств у промисловості, захисту інтелектуальної власності.

5.3. Стратегічний інструментарій державного регулювання розвитком
інноваційного підприємництва

Подальший ефективний розвиток інноваційного підприємництва повинен
забезпечуватися виключно в усіх регіонах України. З метою підвищення
ефективності державного регулювання інноваційним підприємництвом існує
потреба перегляду інструментів державного впливу на зазначений сектор
економіки. Вважаємо, що такі інструменти доцільно формувати на засадах
цільового управління та ресурсозбереження в межах кожної території розвитку
підприємництва [208; 209; 212].
Державне регулювання на засадах цільового управління є досить
розповсюдженим у практиці державного менеджменту Японії, Сінгапуру,
Південної Кореї, Фінляндії, Данії, Польщі, Німеччині, Франції, Великої Британії
та ряду інших зарубіжних країн. Державні менеджери використовують теорію П.
Друкера (який є її основоположником) в складних механізмах або стратегіях
розвитку інноваційних систем [8; 198; 203; 263; 264; 367; 371; 412]. Головним
завданням, яке наслідує таке управління – є досягнення стратегічних цілей
держави за активного використання мотивацій, стимулів, потенціалів та
людського ресурсу. Виходячи з таких міркувань, задачею управлінця є
досягнення ефективності з реалізації цілей в межах запропонованої системи
показників, що дозволять постійно контролювати процеси державного
регулювання.

Прикладом

такої системи

показників

можуть

слугувати

запропоновані нами компоненти оцінювання Концепції. Вважаємо, що
удосконалення

стратегічного

інструментарію

державного

регулювання

розвитком інноваційного підприємництва в умовах трансформації національної
економіки в межах теорії цільового управління передбачає визначення:
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цілей, стратегічних ініціатив (у тому числі в межах окремих управлінських
процесів);
групи стейкхолдерів державного регулювання;
операційних процесів та заходів державного впливу;
ресурсів та потенціалу необхідного для реалізації державного регулювання;
фундаментальної

методології

державного

регулювання

розвитком

інноваційного підприємництва.
Цільове управління повинне ґрунтуватися на очікуваному результаті та
заходах, які забезпечать його реалізацію. Існує потреба каскадування організації
державної політики як на горизонтальному так і вертикальному рівнях. Завдяки
каскадуванню кожен стейкхолдер державного регулювання буде брати участь у
досягнення цілей та нести персональну відповідальність за їх ефективне
виконання.

Завдяки

добре

спланованим

процесам

каскадування

державотворення перетворюються на заплановані управлінські дії. Це означає,
що кожен операційний процес або захід державного впливу підпорядковується
певному виконавцю, завдяки чому усувається дублювання функцій та
відбувається ефективне делегування повноважень.
Каскадування процесу державного регулювання є способом задоволення
потреб країни в інноваційному розвитку за допомогою планомірної реалізації
управлінських рішень, впровадження економічних інструментів та відповідних
антикризових технологій за участю суб'єктів державного та приватного сектору.
Організації, установи та підприємства інституціональної матриці забезпечують
матеріально-технологічну та інфраструктурну бази, тоді як адміністративні
органи сприяють перетворенню нормативно-правової бази та сприяють
упорядкуванню

взаємодії

стейкхолдерів

ринку

в

напрямку

підтримки

інноваційних рішень.
Ефективне

каскадування

державного

регулюванням

інноваційним

підприємництвом повинне мати такі особливості:
інклюзивність – розповсюдження державних преференцій та заходів
державного впливу на усіх зацікавлених стейхолдерів інноваційної діяльності
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(усунення стигматизації або обмеженого доступу підприємців до пільг,
субвенцій; адресація заходів державного впливу; забезпечення поваги до
приватної власності);
інноваційність – пошук оригінальних та нестандартних державних рішень в
напрямку підтримки інноваційної діяльності;
безперервність – заходи державного регулювання повинні постійно
корегуватися

відповідно

потреб

ринку

та

змінюватися

синхронно

з

інституціональним середовищем інноваційного підприємництва.
Цільове управління інноваційним підприємництвом передбачає створення
умов розвитку підприємництва за рахунок посилення конкурентних переваг, і,
як наслідок, досягнення стабільного економічного процвітання територій, де
розташовані

інноваційній

підприємства.

Державна

підтримка

повинна

ґрунтуватися на поліпшенні доступу до інноваційного потенціалу, зміцненні
підприємницьких відносин, інституційному та організаційному перетворенні
бізнес-середовища.
підприємницької

Особлива
діяльності

увага

повинна

орієнтованої

на

приділятися
наукових

стимулюванні

дослідженнях

і

експериментальних розробках щодо використання альтернативних енергій і
захисту навколишнього середовища [213; 214; 217; 221].
Інструментарій

державного

регулювання

розвитком

інноваційного

підприємництва в контексті цільового управління повинен передбачати наявний
потенціал територій та їх соціально-економічний розвиток. Підприємці,
починаючи свою інноваційну діяльність на окремій території, беруть до уваги
низку чинників, що у поєднані обумовлюють привабливість даної території для
бізнесу: географічне розташування, транспортне сполучення, рівень розвитку
інноваційної інфраструктури, наявність конкуренції, доступність місцевих
ресурсів, імідж регіону, якість місцевої підтримки з боку органів влади [224; 227].
Існує широке коло досліджень, де пропонуються різноманітні інструменти
державної підтримки інноваційного підприємництва в межах теорії цільового
управління. Відмінності використання інструментів полягають зазвичай через
різні вхідні умови розвитку підприємництва. З урахуванням проведених
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досліджень, існує потреба впровадження таких державних інструментів, які
необхідні саме вітчизняному підприємництву. Важливе значення набувають
інструменти інвестиційної підтримки. Це група інструментів, що передбачають
безповоротну фінансову підтримку інноваційним підприємствам, що планують
розпочати бізнес. До інструментів прямого впливу слід віднести [228; 230; 232]:
надання державою безповоротних субсидій або дотацій;
створення умов для залучення іноземних інвестицій у вітчизняні
підприємства;
пільгове кредитування експериментального виробництва;
часткове погашення відсотків за кредитами.
До інструментів опосередкованого впливу слід віднести:
створення фондів гарантування покриття ризиків від інноваційної
діяльності;
полегшення доступу інноваційних підприємств на ринок цінник паперів;
підтримка

функціонування

інноваційних

підприємства

з

часткою

іноземного капіталу тощо.
Реалізація

інструментів

консалтингової

підтримки

передбачає

стимулювання підприємницької активності через проведення тренінгів, майстеркласів, залучення молодих підприємців до співпраці з іншими учасниками ринку
або проведення консультацій і переговорів з представниками влади та
підприємцями [236; 237; 409; 414].
Усі види підтримки повинні бути спрямовані на досягненні пріоритетів
соціально-економічного розвитку кожної з територій, створення нових робочих
місць, просування ідей інноваційного розвитку на користь місцевого
суспільства. У країнах ЄС особливі пріоритети віддаються державній політиці в
напрямку забезпечення:
державних закупівель інноваційних продуктів;
грантів та стипендій новаторам;
підтримки наукових консалтингових центрів;
фінансування наукових симпозіумів, досліджень і розробок;
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стимулювання інститутів бізнес-середовища (інноваційних кластерів,
бізнес-інкубаторів, технополісів, дослідних майданчиків, наукових парків);
коригування системи середньої та вищої освіти у напрямку просування
інноваційних

проектів,

особливо

для

стратегічно

важливих

галузей

промисловості;
стимулювання співпраці між державними дослідницькими підприємствами
та бізнесом;
супроводу і бізнес-консультування високотехнологічних підприємств;
інформаційного

поширення

результатів

НДДКР

через

ЗМІ

і

загальнодоступні бази даних.
Цільове
спрямовуватися

управління
на

інноваційним

усунення

підприємництвом

інституціональних

пасток,

повинне

серед

яких:

демографічна пастка (дисбаланс відтворення та розповсюдження трудових
ресурсів); пастка недосконалості територіального розташування інститутів
(відсутність ефективності міжінституціональної взаємодії); пастка інертності
інноваційного розвитку галузей промисловості.
Як приклад, усунення пастки інертності інноваційного розвитку галузей
промисловості передбачає реалізацію стратегії реіндустріалізації та модернізації
виробництва. У такому контексті слід розуміти, що промисловість є драйвером
інноваційного розвитку. Існує потреба:
створення інноваційних підприємств у промисловості;
підвищення рівня технологічного розвитку існуючих підприємств;
стимулювання появи новаторських технологічних або організаційних
рішень, заснованих на залученні власного інноваційного потенціалу, а також
його рекомбінації за рахунок ефективного використання людського ресурсу.
Важливим заходом є стимулювання

розвитку малих та середніх

підприємств у промисловості. Для чого існує потреба унормування нормативноправового середовища, забезпечення їх пріоритетним доступом до джерел
державного фінансування.
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Усунення пастки недосконалості територіального розташування інститутів
передбачає:
державну політику збалансованого інституціонального розвитку та
посилення ендогенного потенціалу або чинників інноваційного розвитку;
усунення бар'єрів в інституціональній підтримці сільських та депресивних
територій.
Інституціональна згуртованість повинна стати визначальним чинником
динамічного розвитку інноваційної діяльності та сприяти соціальній інтеграції,
що забезпечить високий рівень зайнятості населення на інноваційних
підприємствах. Інститути, які сприятимуть інноваційному розвитку – це такі
організації, які будуть стимулювати створення конкурентних переваг окремих
територій і діючих в ній стейкхолдерів підприємництва. Державний влив
повинен ґрунтуватися на комплексі заходів щодо:
підвищення між інституціональних комунікацій (консолідації, інтеграції);
зміні структури і методів роботи органів місцевої влади (скороченні
бюрократії та ліквідації корупції);
забезпечення ефективності судової системи та посилення синергетичної
співпраці між усіма гілками влади.
Політика

збалансованого

інституціонального

розвитку

включає

стимулювання діджиталізації державного регулювання, тобто використання
цифрових технологій в масштабах усіх територій. Діджиталізація процесів
державотворення у довгостроковій перспективі сприятиме покращенню
функціонування органів державної влади, зниженню витрат на адміністративні
послуги

та

підвищенню

ефективності

функціонування

інноваційних

підприємств.
Умовою цільового управління є створення, постійний перегляд та
удосконалення складників Концепції державного регулювання інноваційним
підприємництвом в умовах трансформації національної економіки (рис. 5.4.).
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Систематизація теоретико-методологічних та
практичних умов державного регулювання ІП
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регулювання ІП
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конкурентних переваг Концепції

Рис. 5.4. Архітектоніка Концепції державного регулювання інноваційного підприємництва в умовах трансформації
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Така Концепція передбачає:
організацію створення стратегії державного регулювання інноваційним
підприємництвом;
ідентифікацію імпульсів розвитку інноваційного підприємництва;
формування системи альтернатив державного регулювання інноваційним
розвитком підприємництва.
Важливою умовою реалізації Концепції є модель забезпечення її
конкурентних переваг:
формування методологічного підґрунтя;
реалізація політики дерегуляції;
оновлення інституціонального середовища;
досягнення позитивної синергії систем.
Концепція державного регулювання інноваційним підприємництвом не є
статичною і потребує перегляду після оцінювання її ефективності відповідно
умов та нових чинників (або джерел) інноваційного розвитку. Реалізація
Концепції забезпечить кадрову, інвестиційну, техніко-технологічну та
інноваційну спроможність підприємств, що особливо важливо в контексті
отриманих результатів оцінювання інноваційного потенціалу вітчизняних
підприємств у 3 розділі дисертації, де було визначено його незадовільний стан.
Важливо зауважити, що методологічне підґрунтя Концепції, передбачає
реалізацію запропонованої нами методології симультанного державного
регулювання інноваційним підприємництвом в умовах трансформації
економіки, яка заснована на парадигмах генерації людського ресурсу, антропії
інституціональних пасток, позитивіській консолідації стейкохлдерів ринку та
сигнаторіки імпульсів.
Запропонована нами Концепція державного регулювання інноваційного
підприємництва створює макро-, мікро- та мезоекономічні умови і
організаційно-правове

середовище

оптимальне

для

функціонування

інноваційного підприємництва. Вона також забезпечує потужній спектр
економічної свободи підприємництва, стимулює справедливу конкуренцію,
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сприяє збільшенню інноваційного потенціалу та інвестицій в приватний
сектор національної економіки.
Концепція забезпечує методичний та теоретико-методологічний базис
реалізації

різних

державних

програм,

інструментів,

компенсаторних

механізмів, за допомогою яких держава впливає на рівень інноваційності
підприємництва, що в подальшому підвищує конкурентоспроможність усієї
національної економіки.
Основним завданням державного регулювання розвитком інноваційного
підприємництва в умовах трансформації національної економіки та реалізації
Концепції є:
підтримка новаторів за допомогою помірних адміністративних стимулів
та мотивацій;
усунення інституціональних бар’єрів реалізації інноваційних ініціатив та
стратегічних проектів;
створення адаптивних інфраструктурних елементів відповідно реалій
ринку;
підтримка творчості та активності для набуття спеціалізованих знань
серед економічно активного населення за допомогою відповідної системи
освіти;
формування національних або регіональних стратегій розвитку малого
бізнесу, які спрямовані на задоволення потреб підприємств на різних етапах
інноваційного процесу (проектуванні, розробці, дифузії);
забезпечення доступу до інвестиційного або венчурного капіталу для
сприяння створення нових продуктів та інноваційних процесів, а також
зменшення ризику, пов'язаного з комерціалізацією нововедень;
створення центрів передачі технологій, переважно для нових і малих
інноваційно активних підприємств;
державна підтримка кластерів та мереж, які мають стати головними
учасниками інноваційної діяльності.
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Важливий інструмент, який використовується урядами для надання
підтримки новаторам початківцям – це створення бізнес-інкубаторів. Вони
стимулюють розвиток малого підприємництва пропонуючи (за відносно
низькою вартістю) їм у користування експериментальні майданчики для
виробництва, склади з метою зберігання продукції, інноваційне обладнання
або

технологічне

оснащення

з

оновленими

функціональними

характеристиками. Діяльність інкубаторів підтримують різні групи підтримки:
державні установи, університети, торгові палати та некомерційні організації.
У країнах Європейського Союзу, створення бізнес-інкубаторів є
ефективним засобом стимулювання інноваційного малого підприємництва.
Вплив інкубаторів на малий бізнес дуже істотний. За підрахунками фахівців
ЄБРР, близько 87% малих підприємств, що отримують допомогу від
інкубаторів протягом перших двох років свого існування забезпечують
прибуткову діяльність та роблять значний внесок у бюджети усіх рівнів через
податкові надходження.
В системі національної економіки, особливо за умов її трансформації,
функціонування бізнес-інкубаторів дуже актуальне через інституціональну
слабкість взаємодій між учасниками інноваційної системи, яка може
утруднювати

реалізацію

інноваційних

проектів

та

стримувати

розповсюдження інновацій на ринку споживачів. Крім того, малий бізнес, що
починає реалізовувати ризиковану інноваційну діяльність стикається з
багатьма проблемами, які засновані на:
високих стартових витратах;
відсутності власного капіталу;
деформації або викривленні інформації;
низькій кваліфікації менеджерів у сфері управління.
Отже бізнес-інкубатори, в процесі забезпечення ефективного державного
регулювання

розвитком

інноваційного

підприємництва

в

умовах

трансформації національної економіки спроможні зменшити ризикованість
інноваційної діяльності та збільшити шанси на виживання малого бізнесу
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особливо на початкових етапах його фінансування. Бізнес-інкубатори можуть
створюватися на базі наукових територіальних технологічних парків, тим
самим стимулюючи місцевий розвиток та сприяти створенню нових робочих
місць. Вони також є джерелом заощадження державних витрат на НДДКР при
сприянні комерціалізації та розповсюдженню інновацій на ринку споживачів.
Бізнес-інкубатори з метою забезпечення ефективної роботи повинні
дотримуватися принципів: організаційності, керованості, гнучкості, якості в
управлінні та територіальному обслуговуванні, а їх діяльність гарантуватися
місцевою підтримкою та адекватним фінансовим забезпеченням.
Концепція державного регулювання інноваційного підприємництва
потребує оновлення інституціонального середовища розвитку інноваційного
підприємництва (рис. 5.5). Пропонований Механізм засновується на:
формуванні державних ініціатив у вигляді орієнтованих заходів
державної політики;
досягненні колінеарності інститутів;
впливу регулятора-держави засобами м’якого регламентування;
співвідношенні державних ініціатив зі станом національного розвитку та
інноваційних досягнень країн ЄС;
визначенні умов виникнення позитивної синергії;
створенні Центру консолідації інституціонального простору.
Більш детальні напрямки забезпечення зазначених заходів зображені на
рис. 5.5. Інституціональне середовище – є одним з основних чинників
розвитку інноваційного підприємництва в умовах трансформації національної
економіки.

Саме

тому

удосконалення

стратегічного

інструментарію

державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва повинне
включати

його

оновлення.

Кількісні

показники

інституціонального

середовища характеризують чисельність діючих організацій, установ або
підприємств, які забезпечують інноваційну діяльність підприємництва. Якісні
показники відтворюють ефективність міжінституціональних комунікацій на
формальному та неформальному рівнях.
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Рис. 5.5. Механізм оновлення інституціонального середовища розвитку інноваційного підприємництва в умовах
трансформації національної економіки
Джерело: розроблено автором
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Характерною рисою розвитку національної економіки заснованої на
інноваціях є безперервна співпраця між підприємствами, науково-дослідними
установами, органами державної влади та іншими організаціями, що
представлені в інституціональній матриці. Такі комунікації набувають все
більшого значення для забезпечення обміну інноваційними ідеями та
інформацією.
Метою

державного

регулювання

інституціонального

середовища

інноваційного підприємництва – є забезпечення найліпших форм взаємодій між
інститутами, з метою посилення інноваційності великих, малих та середніх
підприємств.

Інституціональне

середовище

в

умовах

трансформації

національної економіки набуває все більшого значення. Його основна роль
полягає в стимулюванні на горизонтальному та вертикальному рівнях розвитку
підприємництва та інновацій, а також активізації експліцитних ресурсів як
чинників зростання інноваційного підприємництва [212; 217].
В умовах посилення конкуренції елементи інституціональної матриці
потребують систематичного удосконалення, оскільки їм відводиться роль
формування підприємницького клімату, необхідного для збільшення вигід від
реалізації підприємницької діяльності. Правові, соціальні, фінансові та політичні
інститути формують вектор подальшого розвиток інноваційного підприємства,
створюючи законодавче, інвестиційне та організаційне підґрунтя для розвитку
інноваційної діяльності. Незважаючи на те, що останнім часом увага вітчизняних
вчених прикута до підтримки інституціонального середовища інноваційного
підприємництва, вочевидь його стан залишається незадовільним. Водночас його
підтримка є вкрай необхідною, через те, що інституціональне середовище
формує умови підприємницької діяльності, засновуючись на менталітеті певної
економічної системи, звичаях, нормах поведінки, традиціях, парадигмі
державотворення тощо. Ефективне інституціональне середовище є умовою
інноваційної діяльності, саме тому його оновлення є необхідним в межах
реалізації Концепції державного регулювання інноваційним підприємництвом в
умовах трансформації національної економіки.
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Доцільність оновлення інституціонального середовища позначається його
високою здатністю створювати привабливі умови для залучення вітчизняних та
зарубіжних інвесторів, розподіляти трудові ресурси та визначати резерви
інноваційного потенціалу. Інноваційні підприємства, які функціонують на
територіях з розвинутою інституціональною матрицею здатні конкурувати на
міжнародних ринках за рахунок мобілізації чинників виробництва та їх
залучення у найліпші способи до підприємницької діяльності. Інституціональна
матриця характеризується прямою та опосередкованою конкурентоздатністю. У
першому випадку її конкурентоздатність обумовлюється наявністю широкого
кола матеріальних та нематеріальних ресурсів, а також ступенем засвоєння
зазначених ресурсів інноваційними підприємствами (за умов мінімальних
адміністративних бар’єрів та досконалої системи державного регулювання). У
другому випадку

її конкурентоздатність позначається дією неформальних

приписів та дій непрямих відносин між її учасниками, які притаманні певному
ринковому оточенню.
Існую потреба формування такого інституціонального середовища, де
будуть забезпечені найліпші умови для інноваційних підприємств в контексті їх
доступу до фінансових, інфраструктурних, соціальних та інших ресурсів,
необхідних для ведення підприємницької діяльності та дифузії інновацій.
Дифузія – це особливий тип розповсюдження нововведень як у межах так і поза
межами

інституціональної

матриці.

Дифузія

включає

як

стратегічно

обґрунтоване, так і стихійне поширення нових ідей.
Характерною рисою сучасного інституціонального середовища є його
просторова різноманітність. Значні відмінності розташування інститутів можна
спостерігати

між

окремими

регіонами

України.

Слід

зазначити,

що

диференціація між рівнем інституціонального середовища відзначається
ступенем соціально-економічного розвитку регіонів. Водночас скорочення
диспропорцій інституціонального середовища між окремими регіонами повинне
стати

пріоритетом

підприємництвом.

політики

державного

регулювання

інноваційним

306

Головною метою оновлення інституціонального середовища є зміцнення
його національної конкурентоспроможності шляхом безперебійного обміну
інтелектуальним, фінансовим, науково-технологічним та соціальним ресурсами.
Політика безперебійного обміну ресурсами в межах інституціональної матриці
повинна забезпечувати підтримку досліджень, розробку технологічних та
процесових інновацій, надавати доступ підприємцям до інформаційнокомунікаційних технологій тим самим підвищуючи конкурентоспроможності
інноваційних підприємств та підсилювати ефективність державного управління.
На національному рівні просторова модель розвитку інституціонального
середовища набуває принципово нового значення. Вона засновується на
досягненні поляризації інститутів та їх економіко-географічній доцільності.
Поляризація підвищує дифузії інновацій в сусідні регіони, а також створює
імпліцитні

резерви

підприємства

накопичення

відіграють

інноваційного

особливу

роль

у

потенціалу.

Інноваційні

політиці

поляризації

інституціонального середовища, оскільки вони здатні використовувати місцеві
ресурси та визначати умови доцільного розташування інститутів за регіонами
України. Існує потреба рекомбінації елементів інституціонального середовища
та створення мережі найліпших функціональних зв’язків між інститутами та
інноваційними підприємствами.
У формуванні ефективної просторової моделі розвитку інституціонального
середовища ключова роль відводиться державним та місцевим органам
державної влади. Важливими чинниками забезпечення моделі є сприяння
взаємовигідного партнерства та співпраці між державними і приватними
структурами, розвиток соціального діалогу, вкорінення ефективних норм та
цінностей, що сприяють формуванню довіри підприємництва до влади.
На рис. 5.5. Механізму оновлення

інституціонального середовища

розвитку інноваційного підприємництва в умовах трансформації національної
економіки нами серед інших заходів формування інституціонального простору
запропоновано створення Центру оновлення інституціонального простору.
Основними цілями такого Центру повинні стати:
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забезпечення внутрішньої координації між учасниками інноваційної
діяльності та державою;
формування

карти

резервів

інноваційного

потенціалу

відповідно

територіального розподілу інноваційних підприємств;
підтримка інноваційних змін в підприємницькому секторі;
створення

центрів

трансферу

знань,

нововведень,

комунікацій

та

технологій;
впровадження інновацій в наукоємних галузях промисловості;
примноження знань, навичок та компетенцій трудового ресурсу;
підвищення якості надання державних послуг у сфері підтримки
інноваційної діяльності;
побудова нових елементів інфраструктурного забезпечення;
співпраця інститутів інституціональної матриці з іншими інститутами, які
функціонують за межами країни;
формування політики оновлення інституціональної матриці відповідно
потреб ринку та з урахуванням європейського досвіду.
Посилення міжінституціональної взаємодії є важливим заходом Центру
оновлення інституціонального простору, що призводить до синхронізації
інструментів державного регулювання (у вигляді політики реалізації помірного
адміністративного впливу) та інструментів ринкової саморегуляції. Існує
потреба у формуванні інституціонального базису для розвитку пріоритетних
секторів економіки: біотехнології, експериментальної медичної інженерії,
екологізації навколишнього середовища, діджиталізації тощо.
Важливою умовою оновлення інституціонального середовища розвитку
інноваційного підприємництва є активізація людських ресурсів та

їх

оптимальний розподіл за регіонами України. Поточні ринкові реалії вимагають,
щоб суб'єкти ринку були інноваційними і мобільними, з метою їх найліпшої
адаптації

до

інституціональних

змін.

Ефективність

оновлення

інституціонального середовища залежить від компетенцій державних посадовців
або менеджерів їх управлінських навичок в процесі прийняття стратегій
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розвитку інноваційного підприємництва. Трудові ресурси прискорюють
розвиток інноваційної діяльності, тим самим вказуючи на ключову роль
людського чиннику в динаміці економічного зростання.
Науковцями доведено існування щільного зв’язку між інвестиціями в
людський капітал та рівнем технологічних зрушень. Завдяки реалізації
спеціалізованих знань і навичок відбувається створення передових технологій та
прогрес технічного розвитку. Тож можна визначити, що ефективне державне
регулювання

значною мірою залежить від накопичення цього капіталу.

Людський капітал необхідний для державного регулюванні інституціональним
середовищем можна розглядати як на індивідуальному так і колективному
рівнях. Як уже зазначалося вище, у першому випадку державні службовціменеджери створюють та упорядковують державний інструментарій, а персонал
– це команда службовців, які його реалізовують. Багатогранна природа
різноманіття соціальних ролей державних службовців свідчить, що вони не
діють

уособлено,

взаємовідносин,

оскільки

рівень

складність

спеціалізації

державного

внаслідок

регулювання

організації

та

державного

управління змушує їх співпрацювати .
В контексті оновлення інституціонального середовища, важливим є
ефективний розподіл людського капіталу за регіонами України. Посилення
процесів глобалізації відбувається також між територіальними системами
(групами держав, регіонів, селищ). Вони змагаються, зокрема, за формування
людського ресурсу, який буде надавати найкращі мультиплікаційні ефекти від
державотворення, а у разі потреби створювати нові робочі місця з метою
забезпечення стратегії державного регулювання. Державні посадовці повинні
використовувати таким чином свої інтелектуальні здібності, щоб забезпечити
найліпші моделі інституціональної співпраці заснованої на довірі та збереженні
національних цінностей. Роль інтелектуальних здібностей як важливого ресурсу
інноваційного розвитку особливо важливий в контексті формування знаннєвої
економіки.
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Таким чином, процес удосконалення стратегічного інструментарію
державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах
трансформації національної економіки передбачає:
організацію створення стратегії державного регулювання (формування
організаційного та ресурсного забезпечення процесу державного регулювання);
ідентифікацію

імпульсів

розвитку

інноваційного

підприємництва

(визначення системи показників для оцінювання розвитку інноваційного
підприємництва, моніторингу економічної поведінки, генерації проблем
інертного розвитку та прогнозування змін в інноваційній діяльності);
формування системи альтернатив державного регулювання інноваційним
підприємництвом (розробки стратегії, відбору пріоритетних моделей поведінки,
оновлення інституціональних правил та адміністративних інструментів впливу
на інноваційне підприємництво).

Висновки до розділу 5

За результатами дослідження, виконаного в п’ятому розділі дисертації
визначено механізм оновлення інституціонального середовища засобами
державного регулювання, запропоновано Концепцію державного регулювання
інноваційним підприємництвом в умовах трансформації національної економіки
та методику її оцінювання.
Основні завдання, що були вирішені, полягають в таких положеннях:
1. Розгляд базису державного регулювання розвитком інноваційного
підприємництва дозволив визначити архітектоніку Концепції державного
регулювання

інноваційного

підприємництва

в

умовах

трансформації

національної економіки, що ґрунтується на реалізації рефлексивної парадигми
державного реагування, ідентифікації та рефлексації імпульсів дифузії
інновацій, формування системи альтернатив вибору державного впливу та
заснована

на

досягненні

моделі

забезпечення

конкурентних

преваг

інноваційного підприємництва. Концепція утворює фундаментальну базу
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ефективної державної політики з урахуванням соціально-економічного розвитку
держави та світових тенденцій, які чинять влив на стейкхолдерів інноваційного
підприємництва. Акцентовано увагу на урахуванні точок рефлексії Концепції,
які, за нашим баченням, ґрунтуються на реалізації стратегії та моделі
забезпечення конкурентних переваг, що утворюється за допомогою формування
оновленого інституціонального середовища, досягнення позитивної синергії
систем, формування методологічного підґрунтя та активізації політики
дерегуляції.
2. Визначено послідовність, зміст та етапність реалізації компенсаторного
механізму державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва в
умовах трансформації економіки, який розроблено на засадах цільового
управління та теорії ресурсозбереження, а також передбачає досягнення
конкурентних переваг інноваційного підприємництва відповідно критеріїв
оптимальності виконання обраних цілей, ощадливого використання наявних
ресурсів, що

надає можливість планувати подальшу державну політику

сприяння розвитку інноваційного підприємництва в контексті раціонального
використання ресурсів.
3. Запропоновано організаційні підходи та практичні рекомендації щодо
формування механізму оновлення

інституціонального середовища засобами

державного регулювання. Запропоновані засоби засновані на досягненні
колінеарності інститутів, формуванні стратегії цілепокладання, впливу держави
інструментарієм

м’якого регламентування,

визначенні умов досягнення

позитивної синергії, створенні передумов для консолідації стейкхолдерів ринку,
що дає змогу реалізовувати програми державно-приватного партнерства з
урахуванням паритету бізнесу та держави.
4. Відзначено необхідність формування на національному рівні просторової
моделі розвитку інституціонального середовища, що набуває принципово нового
значення. Вона засновується на досягненні поляризації інститутів та їх
економіко-географічній доцільності. Поляризація підвищує дифузії інновацій в
сусідні регіони, а також створює імпліцитні резерви накопичення інноваційного
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потенціалу. Інноваційні підприємства відіграють особливу роль у політиці
поляризації

інституціонального

середовища,

оскільки

вони

здатні

використовувати місцеві ресурси та визначати умови доцільного розташування
інститутів за регіонами України. Існує потреба рекомбінації елементів
інституціонального середовища та створення мережі найліпших функціональних
зв’язків між інститутами та інноваційними підприємствами.
5. Розроблено методику інтегрального оцінювання та прогнозування
ефективності реалізації Концепції державного регулювання інноваційним
підприємництвом. Така методика дозволяє у найліпші способи визначити
точкові імпульси, на які будуть спрямовані заходи державного впливу. За
допомогою визначення точкових імпульсів можливо у подальшому визначити
конкурентні переваги Концепції.
6. Відзначено, що існує потреба каскадування організації державної
політики як на горизонтальному так і вертикальному рівнях. Завдяки
каскадуванню кожен стейкхолдер державного регулювання буде брати участь у
досягнення цілей та нести персональну відповідальність за їх ефективне
виконання.

Завдяки

добре

спланованим

процесам

каскадування

державотворення перетворюються на заплановані управлінські дії. Це означає,
що кожен операційний процес або захід державного впливу підпорядковується
певному виконавцю, завдяки чому усувається дублювання функцій та
відбувається ефективне делегування повноважень. Обгрунтовано, що ефективне
каскадування

державного

регулюванням

інноваційним

підприємництвом

повинне мати такі особливості: інклюзивність, інноваційність, безперервність.

Основні результати досліджень автора, що викладені у п’ятому розділі,
відображено у наступних наукових працях [208; 209; 212; 213; 214; 217; 221; 224;
227; 228; 230; 232; 236; 237; 409; 412; 414].
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ВИСНОВКИ

Результати наукового дослідження сприяють розв’язанню важливої
наукової проблеми обґрунтування теоретико-методологічних та прикладних
засад державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва в
умовах трансформації національної економіки. На основі проведених наукових
досліджень зроблено такі висновки:
1. Встановлено, що у категоріальному змісті інноваційна діяльність
суб'єктів підприємництва досліджувалася як комплексна компонента з
взаємозалежними подекуди взаємодоповнюючими дефініціями, які відрізнялися
неоднозначністю і суперечностями у їх трактуванні. Запропоновано тлумачення
поняття «інноваційне підприємництво» на макро- та мікрорівнях.
2. Визначено, що підґрунтя формування методології забезпечення
державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах
трансформації національної економіки передбачають перш за все відзначення
орієнтирів інноваційної політики. При такому визначенні необхідним є
урахування минулого досвіду розвитку інноваційної системи за рахунок повної
та всебічної орієнтованості держави на пошук і

стимулювання імпульсів

техніко-технологічного та соціально-економічного характеру. Запропоновано
методологію реалізації державного регулювання розвитком інноваційного
підприємництва з позицій неоінституціонального підходу, які базуються на
синергетичному поєднання процесів забезпечення генерації людського ресурсу,
ентропії інституціональних пасток, позитивістської консолідації стейкхолдерів
ринку та сигнаторики імпульсів інституціонального середовища.
3.

Обґрунтовано необхідність резервного накопичення

ресурсного

потенціалу інноваційного підприємництва (фінансового, кадрового, технікотехнологічного, інформаційного) та визначено напрямки його використання
відповідно етапів реалізації інноваційного проекту. Здійснено оцінювання
спроможності підприємств до інноваційного розвитку за показниками розвитку
кадрової, інвестиційної, техніко-технологічної, інформаційної складових та
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розраховано інтегральну матрицю оцінювання спроможності підприємства до
інноваційного розвитку, визначено перешкоди та перспективи подальшого
розвитку підприємств.
4.

Визначено, що інноваційне підприємництво за своєю функціональною

сутністю є синергічним, оскільки в будь-якому інноваційному процесі необхідна
взаємодія підприємств, держави та інфраструктурних елементів. Сформовано
праксеологічні компоненти аксіоматичного кола трансформації позитивної
синергії в інституціональному середовищі інноваційного підприємництва, що
призводить до блокування негативних синергій за допомогою реалізації
інструментарію помірно-адміністративного впливу держави та є основою
досягнення збалансованої сукупності позитивних тенденцій у середовищі
підприємництва, що трансформується.
5.

Систематизовано

інфраструктури

як

види

та

напрямки

визначального

драйверу

розвитку

інноваційної

позитивних

зрушень

інституціонального середовища та джерела формування позитивної синергії
інноваційного розвитку підприємництва, які визначають етапи формування такої
інфраструктури відповідно життєвого циклу інноваційного проекту та за
рахунок досягнення компліментарності інфраструктурних елементів формують
імпульси для подальшого стимулювання економіки заснованої на дифузії
інновацій, що надає змогу державі, як ініціатору регулювання, визначати
напрямки оновлення інноваційної інфраструктури з урахуванням сучасних умов.
6.

Відзначено

необхідність

реформування

інституціонального

середовища інноваційного підприємництва. У цьому контексті запропоновані
організаційні

підходи

інституціонального

та

практичні

середовища

засобами

рекомендації
державного

щодо

оновлення

регулювання,

які

засновані на досягненні колінеарності інститутів, формуванні стратегії
цілепокладання, впливу регулятора інструментарієм м’якого регламентування,
визначенні умов досягнення позитивної синергії, створенні передумов для
консолідації стейкхолдерів ринку, що дає змогу реалізовувати програми
державно-приватного партнерства з урахуванням паритету бізнесу та держави.
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7.

За результатами проведеного аналізу складено матрицю перешкод та

компенсаторних

можливостей

подальшого

розвитку

інноваційного

підприємництва. Визначено методичний підхід до оцінювання ефективності
інноваційного потенціалу України та алгоритм пошуку резервів виробничого,
інтелектуального, фінансового, інформаційного ресурсів необхідних для
формування національної економіки заснованої на інноваційному розвитку, що
дозволяє інструментарієм математичного моделювання визначити ринкові
провали, інституціональні пастки, здійснити прогноз розвитку інноваційного
підприємництва та на цих основах формувати різноякісні моделі поведінки
стейкхолдерів ринку. Зазначене дає змогу на рівні держави оцінювати поточні
умови ведення інноваційного підприємництва та формувати необхідні державні
важелі впливу на його діяльність відповідно усунення ринкових провалів і
пасток.
8.

Запропоновано

інноваційного

напрямки

підприємництва

регулювання, що ґрунтуються

підтримки

інструментарієм

соціально-орієнтованого
адаптивного

державного

на розширенні наукових положень У. Дж.

Баумоля та дають змогу забезпечувати тренд розвитку соціально-орієнтованого
підприємництва в системі трансформації національної економіки.
9.

Запропоновано

механізм

розвитку

горизонтально-інтегрованого

інноваційного кластеру у промисловості, визначено його інфраструктурне
забезпечення. Актуалізовані підходи до стратегічного управління процесами
кластеризації, які дозволяють визначити фази доцільної інтеграції інноваційних
підприємств та кластеру відповідно життєвого циклу інноваційного проекту,
наближення інноваційної діяльності до зони біфуркації, що дає змогу отримати
додаткові конкурентні переваги та підвищити синергетичного ефект від
інтеграції, а також визначити доцільні періоди кластерної кооптації.
10. Відзначено, що кризові явища в інституціональному середовищі
вимагають постійного перегляду і переосмислення підходів до вирішення питань
подальшого ефективного розвитку інноваційного підприємництва. На цій онові
запропоновано архітектоніку Концепції державного регулювання інноваційного
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підприємництва

в

умовах

трансформації

національної

економіки,

що

ґрунтується на реалізації рефлексивної парадигми державного реагування,
ідентифікації та рефлексації імпульсів дифузії інновацій, формування системи
альтернатив

вибору

державного

впливу

«діамантової» моделі забезпечення

та

заснована

конкурентних преваг

на

досягненні

інноваційного

підприємництва. Концепція утворює теоретичну базу ефективної державної
політики з урахуванням соціально-економічного розвитку держави та світових
тенденцій, які чинять влив на стейкхолдерів інноваційного підприємництва.
11. Запропоновано організаційні підходи та практичні рекомендації щодо
формування механізму оновлення

інституціонального середовища засобами

державного регулювання. Визначено послідовність, зміст та етапність реалізації
компенсаторного механізму державного регулювання розвитком інноваційного
підприємництва в умовах трансформації економіки, який розроблений на засадах
цільового управління та теорії ресурсозбереження, а також передбачає
досягнення конкурентних переваг інноваційного підприємництва відповідно
критеріїв оптимальності виконання обраних цілей, заощадливого використання
наявних ресурсів, що надає можливість планувати подальшу державну політику
сприяння розвитку інноваційного підприємництва в контексті раціонального
використання ресурсів.
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Додаток А
Еволюція моделей інноваційного процесу в світі та національній економіці

Джерело: узагальнено автором на основі [14; 35; 158; 183; 251; 255; 326]
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Додаток Б
Чинники забезпечення інноваційної діяльності за кризових умов відповідно
рівнів управління
Чинники забезпечення інноваційної діяльності за кризових умов
Макрорівень (державний)
1. Підвищення результативності реалізації інноваційної політики держави, шляхом
ефективного розподілу координуючих та контролюючих функцій управління між
законодавчими та виконавчими органами влади
2. Впровадження механізму державної підтримки стимулювання інноваційної
діяльності депресивних територій (зокрема Луганської та Донецької областей)
3. Забезпечення престижу венчурної; наукової; інженерної та підприємницької
діяльності
4. Нарощування інноваційної ініціативності серед підприємств з державною
часткою в статутному капіталі шляхом розробки та впровадження в їх діяльності
програм інноваційного розвитку
5. Формування перспективних стратегій співпраці з міжнародними організаціями,
які можуть залучатися як донори для інвестування в інноваційну діяльність
6. Забезпечення активної участі бізнесових структур у вирішенні питання
фінансування пріоритетних науково-технологічних секторів розвитку
7. Всебічне заохочення розвитку інжинірингу та введення податкових пільг або
канікул для розвитку інформаційних технологій
8. Розробка програми стимулювання створення інноваційних підприємств серед
тимчасово переміщених осіб зі східних та південних областей України
9. Створення «Державного фонду технологічного розвитку» метою якого буде
фінансова, організаційна та консалтингова підтримка інноваційних проектів на усіх
стадіях інноваційного циклу
10. Підтримка виходу на зовнішні ринки вітчизняних інноваційних компаній;
купівля високотехнологічних закордонних активів тощо
Мезорівень (регіональний/галузевий)
1. Створення міжрегіонального кластеру генерації та комерціалізації знань, метою
якого є обмін досвідом ведення інноваційної діяльності; пошук інвесторів; надання
консультацій з організації та ведення бізнесу
2. Передбачення першочерговості виділення фінансових коштів з місцевих
бюджетів для фінансування інноваційних малих та середніх підприємств
3. Проведення виставок, семінарів, рекламних акцій в інших регіонах України та за
її межами для залучення інвесторів
4. Поширення грантрайтингової та фандрейзингової діяльності серед підприємців
5. Пошук талановитих дітей здатних до генерації інноваційних ідей
Мікрорівень (підприємство)
1. Розробка стратегічних карт інноваційного розвитку підприємств в умовах нестабільного
зовнішнього оточення
2. Пошук креативного та талановитого персоналу здатного генерувати інноваційні ідеї:
забезпечення безперервності їх перенавчання та підвищення кваліфікації
3. Прогнозування пріоритетів інноваційного виробництва в залежності від: споживчих
настроїв; темпів економічного зросту; глобальних соціально-економічних змін; загальних
трендів зовнішньої торгівлі
4. Пошук та залучення до інноваційних проектів донорів, інвесторів

Джерело: [214, с. 189]
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Додаток В

Попередній етап (підготовка до виходу на ринок)
Фундаментальні пошукові дослідження

Дифузія знань, комерціалізація
технологій, трансфер технологій

Науково-дослідні інститути,
державні наукові центри, дослідноконструкторські бюро, вищі учбові
заклади

Залежність етапів інноваційного процесу від інноваційної інфраструктури

Теоретичні та експериментальні роботи:
розробка загальної концепції, оцінка
технічної оптимальності та здійсненності
Знання, креативний та неординарний підхід

Прикладні дослідження та розробки

Науково дослідні роботи

Проектно-конструкторські роботи

Моделювання та
конструкторська розробка

Розробка діючої моделі, лабораторні
випробування, створення дослідного
зразку (прототипу)

Знання, технології (технічна документація, винаходи, патенти тощо)

Ринковий етап
Впровадження на
ринок

Розширення
ринку

Зрілість
продукту

Спад

Попередньо серійне
виробництво,
доопрацювання,
виробничі
випробовування,
початок серійного
виробництва,
сертифікація продукції

Реклама,
вивчення та
формування
споживачів,
сервіс, додаткові
послуги,
навчання
персоналу

Стабілізація
продажу,
насиченість
ринку

Падіння
попиту,
зниження
обсягів
продажу,
виробництва

Продукт, технологія

Продукт,
технологія
Продукт,
технологія

Продукт, технологія

Технопарки, інноваційні центри, бізнес інкубатори, спеціалізовані сервісні
служби, інвестиційні інститути, венчурні фонди, індивідуальні інвестори тощо
Джерело: [220, с. 51]
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Додаток Г
Адаптована автором модель концепції «потрійної спіралі» Triple Helix з
компонентами інноваційної інфраструктури

Швидка адаптація до
зовнішнього середовища
Ідеї,
концепції,
погляди

Креативне,
творче,
нестандартне
мислення

Інноваційне середовище

Бізнес - інкубатори

Університет

Технологічні центри
та платформи
Дослідницькі лабораторії

Держава
(уряд)

Венчурні фонди

Страхові компанії

Технополіси

Інноваційні
фірми

Бізнес

Реалізація кластерного підходу

Джерело: [220, с. 52]

Рефлексивність, цілеспрямованість та
узгодженість

367

Додаток Д
Таблиця Д 1
Результати матриці діагностування спроможності підприємств до інноваційного розвитку за кадровою складовою
у 2018 р.
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Продовження таблиці Д1

Джерело: запропоновано та розраховано автором
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Таблиця Д 2
Результати матриці діагностування спроможності підприємств до інноваційного розвитку за інвестиційною
складовою у 2018 р.
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Продовження таблиці Д 2

Джерело: запропоновано та розраховано автором
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Додаток Е
Таблиця Е 1
Результати матриці діагностування спроможності підприємств до інноваційного розвитку за технікотехнологічною складовою у 2018 р.
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Продовження табл. Е 1

Джерело: запропоновано та розраховано автором
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Таблиця Е 2
Результати матриці діагностування спроможності підприємств до інноваційного розвитку за інформаційною складовою
у 2018 р.
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Продовження табл. Е 2

Джерело: запропоновано та розраховано автором
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Таблиця Е 3
Результати підсумкової матриці діагностування спроможності підприємств до інноваційного розвитку у 2018 р.
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Продовження таблиці Е3

Джерело: запропоновано та розраховано автором
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Додаток Ж
Лістинг програми визначення ефективності державного регулювання інноваційним підприємництвом

Джерело: розраховано автором
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Продовження Додатку Ж

Джерело: розраховано автором
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Продовження Додатку Ж

Джерело: розраховано автором
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Додаток І
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Монографії
1. Орлова-Курилова О. В. Забезпечення конкурентоспроможності
аграрних підприємств заходами менеджменту: [колективна монографія] /
М. В. Зось-Кіор, О. В. Кочетков, В. І. Бондаренко, М. М. Кальченко,
О. В. Орлова-Курилова та ін. Луганськ: Елтон-2, 2009. – 140 с. (Особистий
внесок автора: запропоновано конкурентні напрями функціонування аграрних
підприємств з урахуванням чинників зовнішнього середовища).
2. Орлова-Курилова О. В. Інноваційна модель забезпечення ефективного
використання регіональних ресурсів в АПК: [колективна монографія] /
Т. М. Татаренко, Л. Є. Фесенко, М. М. Шевченко, О. В. Орлова-Курилова та ін.
Луганськ: вид-во «Ноулідж», 2012. – 176 с. (Особистий внесок автора:
проаналізовано регіональні ресурси та визначено їх ефективне застосування в
інноваційному підприємництві).
3. Орлова-Курилова О. В. Механізм державного інноваційноінвестиційного розвитку регіону: стратегічний аспект: [колективна монографія]
/ В. М. Гончаров, П. С. Петренко, А. Є. Пожидаєв, О. В. Орлова-Курилова та ін.
Луганськ: вид-во «Ноулідж», 2012. – 186 с. (Особистий внесок автора:
запропоновано інвестиційне стимулювання інноваційної діяльності регіонів
України).
4. Orlova-Kurilova O., Hnatenko I., Kuksa I. Paragenesis of entrepreneurship
and innovation as drivers of the future economy: [collective monograph] /
I. Hnatenko, I. Kuksa, O. Orlova-Kurilova // Strategic Management Global Trends
and National Peculiarities. Poland: Publishing House «Baltija Publishing», 2019. –
P. 48-61. (Особистий внесок автора: обґрунтовано стратегічні засади
формування концепції розвитку інноваційного підприємництва).
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