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ВСТУП
За час незалежності в Україні зат�

верджено постанови Кабінету Міністрів
України, які дозволяють забезпечити
реалізацію чинних законів: Державну
програму прогнозування науково�тех�
нологічного та інноваційного розвитку;
визначено особливості експертизи і дер�
жавної реєстрації інноваційних про�
ектів, на які поширюється дія Закону Ук�
раїни "Про державну таємницю" (доку�
мент для реалізації інноваційної моделі
на підприємствах військово�промисло�
вого комплексу); порядок використан�
ня коштів Державного бюджету та по�
рядок надання фінансової підтримки
інноваційної діяльності суб'єктів
підприємництва шляхом здешевлення
довгострокових кредитів тощо.

Характеризуючи сучасний стан
нормативно�правового забезпечення
України, доцільно визнати, що основні
законодавчі документи прийнято, про�
те більшість з них не узгоджені між со�
бою і визначають загальні, найбільш
принципові положення, не регламенту�
ючи інноваційну діяльність як логічний
і послідовний інноваційний процес,
спрямований на прискорення іннова�
ційного розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблемам формування іннова�
ційної моделі розвитку й удосконален�
ню державної інноваційної політики
присвячені дослідження провідних
вітчизняних і зарубіжних учених, се�
ред яких: З. Адаманова, В. Алексан�
дрова, О. Амоша, Р. Андрощук, Л. Ан�
тонюк, С. Аптекар, М. Боськін, І. Га�
лиця, А. Гальчинський, Н. Гончарова,
Р. Гроссмен, О. Дагаєв, Т. Деділова,
В. Денисюк, О. Дінкін, Н. Іванова,
Р. Лепа, Л. Лоу, Б. Мільнер, В. Новіць�
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Розкрито механізм державного управління функціонуванням на3

ціональної інноваційної системи України. Охарактеризовано сучас3
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The mechanism of state administration by functioning of the national

innovative system of Ukraine is exposed. The modern state of normatively3

legal is described innovative activity of providing of Ukraine.

кий, О. Папаіка, О. Поручник, А. Са�
дєков, Л. Федулова, О. Фоломьєв,
М. Шарко, О. Шнипко, О. Шубін й ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— розкрити механізм державного

управління функціонуванням націо�
нальної інноваційної системи України;

— охарактеризувати сучасний стан
нормативно�правового інноваційної
діяльність забезпечення України.

РЕЗУЛЬТАТИ
В умовах реального прогресу фор�

мування ринкових інституцій держава,
у особі законодавчої та виконавчої вла�
ди, створила базу регуляторного забез�
печення національної інноваційної си�
стеми шляхом формування юридичних
норм регулювання інноваційної сфери,
засновану на п'яти основних елемен�
тах: 1) визначення та захист прав влас�
ності; 2) контрактні відносини; 3) поря�
док початку та завершення інновацій�
ної діяльності; 4) забезпечення конку�
рентного середовища; 5) специфічні
для трансформаційного періоду проце�
дури формування ринкових інститутів.

До основних принципів формуван�
ня державного забезпечення націо�
нальної інноваційної системи України
належать свобода наукової та науково�
технічної творчості, правова охорона
інтелектуальної власності, інтеграція
наукової, науково�технічної діяль�
ності, підтримка конкуренції у сферах
науки й техніки, концентрація ресурсів
на пріоритетних напрямах наукового
розвитку, стимулювання ділової актив�
ності в науковій, науково�технічній та
інноваційній діяльності, розвиток
міжнародного наукового співробітниц�
тва. За рівнем і формами підтримки у
світовій практиці прийнято виділяти
державні стратегії активного втручан�

ня, децентралізованого регулювання й
змішаного змісту.

Узагальнюючи багаторічний досвід
інституційних змін [1, с. 16; 2, с. 117] у на�
уково�інноваційній сфері, приходимо до
висновку: основою інституціонального
механізму формування національної інно�
ваційної системи України, спрямованої на
збереження й розвиток науково�техніч�
ного й інноваційного потенціалу, є інтег�
рація в глобальну інноваційну систему,
конкурентоспроможний підприємниць�
кий сектор та сучасна інформаційна
інфраструктура, що передбачають на�
явність таких елементів:

— інституційно�правове забезпе�
чення розвитку інноваційних процесів;

— існуючий механізм державного
регулювання і підтримки інноваційних
процесів;

— трансформація системи підго�
товки кадрів;

— формування прошарку малого
інноваційного підприємництва;

— основні структурні складові еко�
номічної системи: грошової одиниці,
валютного режиму, фіскальної систе�
ми, фінансової системи, ринків ре�
сурсів, ринків інноваційної продукції;

— реформування форм власності
інститутів науково�інноваційної сфери;

— система управління та організа�
ційних форм навчальних закладів, нау�
ково�дослідних та проектно�конструк�
торських організацій;

— система інститутів інноваційної
інфраструктури, що забезпечують фун�
кціонування ринків, які обслуговують
процес виробництва інновацій, потоки
капіталу, товару, грошей та інформації;

— реструктуризація науково�техн�
ічного потенціалу в різних галузях еко�
номіки з урахуванням концентрації ма�
теріальних, фінансових та інтелекту�
альних ресурсів на головних напрямах
науки й техніки;

— створення фонду майна науки й
інновацій за рахунок об'єктів науки, що
є державною власністю;

— система підтримки пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки,
інноваційної діяльності;

— зростання використання можли�
востей масового інформаційного забез�
печення і освіти на базі Інтернет�тех�
нологій;

— отримані деякі позитивні резуль�
тати інноваційного розвитку регіонів на
базі кластерного підходу до оновлення
виробництва;

— комерціалізація нового знання,
створення об'єктів ринкової інфра�
структури науково�інноваційної діяль�
ності;

— система громадських інститутів
і суб'єктів господарської діяльності, що
є основою ринкової системи господа�
рювання, поваги до закону, до прав
власності, ділової етики.

— розробка системи використання
лізингу як ефективного ринкового ме�
ханізму для суб'єктів інноваційної
діяльності, задіяних у виробництві на�
укомісткої продукції з використанням
дорогих приладів й устаткування;

— вдосконалення механізмів систе�
ми залучення банківського кредиту для
розширення інноваційної діяльності й
розвитку ринку капіталу;

— розробка й використання систе�
ми обов'язкових відрахувань частини
прибутку від експорту нафти, нафтоп�
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родуктів, газу й мінеральної сировини
для створення фонду інновацій у палив�
но�енергетичний комплекс;

— створення у фінансово�промис�
лових групах разом із системою консо�
лідації фінансових і виробничих потен�
ціалів спеціальних інноваційних
центрів, що координують і реалізують
інноваційні проекти;

— формування інституту розроб�
лювачів і керівників інноваційних про�
ектів з числа науково�технічних праці�
вників, учених і фахівців;

— утворення на базі фондів, що
підтримують інноваційну діяльність
асоціації фондів з розвинутим фінансо�
вим капіталом для допомоги проривним
проектам;

— формування системи цільового
використання засобів амортизаційного
фонду на фінансування заходів, пов'я�
заних із проведенням НДПКР, експе�
риментальних і інших видів робіт, ос�
воєнням інновацій, патентуванням но�
вих рішень, придбанням й освоєнням
вітчизняних і закордонних патентних і
безпатентних ліцензій;

— внесення змін у податкове зако�
нодавство, що забезпечить значне
підвищення інноваційної активності
виробника.

Інноваційна інфраструктура кон�
солідує елементи національної іннова�
ційної системи та виробничо�торговель�
ного комплексу в єдиний замкнутий
інноваційно�виробничий цикл, чим за�
безпечує високу ефективність держав�
ної підтримки. Основним завданням
інноваційних інституцій, на нашу думку,
є створення умов для розширення кому�
нікацій і кооперації суб'єктів інновацій�
ної діяльності, а також для поширення
й впровадження результатів науково�
дослідницьких і дослідно�конструк�
торських робіт у виробництві.

Досвід функціонування техно�
парків в Україні свідчить, що головною
їх особливістю є капіталізація коштів,
одержаних в результаті реалізації інно�
ваційного проекту, що дозволяє прид�
бати нове обладнання для наукових
досліджень, удосконалити власну інно�
ваційну інфраструктуру.

В Україні зареєстровано вісім техно�
парків: "Інститут монокристалів"
(Харків), "Вуглемаш" (Донецьк), "Укрін�
фотех" (Київ), "Інститут технічної теп�
лофізики" (Київ), "Напівпровідникові
технології і матеріали, оптоелектроніка
та сенсорна техніка" (Київ), "Інститут
електрозварювання імені Є.О.Патона"
(Київ), "Київська політехніка" (Київ) та
"Інтелектуальні інформаційні техно�
логії" (Київ). Прийнято Закон України
"Про внесення змін до Закону України
"Про спеціальний режим інвестиційної
та інноваційної діяльності технологічних
парків", який передбачав створення но�
вих технопарків: "Агротехнопарк", "На�
укові і навчальні прилади", "ЕКО�Украї�
на", "Яворів", "Текстиль", "Ресурси Дон�
басу". Проте даний Закон не введено в
дію через наявність мораторію на ство�
рення технопарків через численні пору�
шення режиму інвестиційної діяльності.

За період свого існування ук�
раїнські технопарки провели значну
роботу щодо посилення інноваційної
складової в обраних ними галузях.
Було розроблено й доведено до прак�
тичної реалізації новітні технології
контактного зварювання, устаткування

для дугового і плазмового зварювання,
унікальну технологію вирощування ве�
ликих монокристалів сапфіру, висо�
кошвидкісний цифровий абонентський
доступ "Сиріус�128", технологію ви�
робництва чистого йоду та лікарських
препаратів відповідно до міжнародно�
го стандарту GMP, ряд проектів у сфері
АПК, інформаційної технології, біо�
технології, компресорної техніки,
хімічної індустрії тощо [5, с. 190].

На даний час кількість венчурних
фондів становить менше десяти [10, с.
237—240]. Найбільш вдалим прикладом
використання такої форми інвестуван�
ня на ринках України є Western NIS
Enterprise Fund. Сумарні інвестиції
фонду складають близько 77 млн дол.
США. Вони розташовані у 24 компані�
ях, які є лідерами у власних галузях —
кондитерська фабрика АВК, виробник
високоякісного морозива "Троянда",
компанії "Світанок", Лан�Інвест та ін.

Порівняно з Російською Федерацією
та іншими країнами світу такої кількості
технопаркових та венчурних структур
недостатньо для побудови інноваційної
економіки, у якій технопарки мають ста�
ти ядром інфраструктури інноваційного
ринку та основним перетворювачем на�
укових розробок на інновації.

Відповідно до даних Державного
департаменту інтелектуальної влас�
ності України, спостерігаємо збере�
ження тенденції зростання кількості
поданих і виданих заявок на патенти та
винаходи, промислові зразки і корисні
моделі. Проте, маючи значний потенц�
іал у галузі новітніх технологій та но�
вих проектно�конструкторських роз�
робок, держава використовує його не�
достатньо, що пов'язано з відсутністю
фінансування перспективних проектів.

Низький обсяг фінансування вен�
чурного капіталу в Україні свідчить, на�
самперед, про неефективність наявних
правових механізмів формування і регу�
лювання ринку венчурного капіталу в
державі і про незадоволення суб'єктів
цього бізнесу наданими їм можливостя�
ми [7, с. 86]. Порядок створення венчур�
них фондів в Україні регулюється Зако�
ном України "Про інститути спільного
інвестування", що набрав чинності у бе�
резні 2001 р., але ним практично не вир�
ішується питання залучення інвесторів,
які б здійснювали інвестування та спри�
яли розвитку інноваційної інфраструк�
тури [8, c. 6].

Участь банків у ФПГ надає широкі
можливості інвестування науково�дослі�
дницьких робіт та реалізовується за дек�
ількома напрямами. По�перше, виконан�
ня комерційними банками операцій, почи�
наючи із найпростіших (розрахункових) і
закінчуючи кредитним обслуговуванням
членів групи та розміщенням акцій на
фондовому ринку. По�друге, здійснення
тільки посередницьких функцій у фінан�
сових потоках між учасниками об'єднан�
ня та їх клієнтами. По�третє, виконання
тільки розрахункових функцій.

Отже, у першому випадку комер�
ційні банки виступають реальними учас�
никами групи, що розкривається у ви�
конанні ними всього спектра функцій,
притаманних фінансовому інституту
при здійсненні інноваційної діяльності.
У другому випадку вплив банків на фун�
кціонування фінансово�промислової
групи значно менший, оскільки вони не
роблять значних вкладень у інновацій�

ний процес, а, як правило, надають ко�
роткострокові кредити та здійснюють
посередницькі й розрахункові операції.
У останньому випадку участь банків у
функціонуванні об'єднання є мінімаль�
ною та має номінальний характер.

За підсумками діяльності українсь�
ких страховиків у 1999—2004 рр., надход�
ження страхових платежів від страхуван�
ня інвестицій різко коливається у розрізі
окремих років. Щорічно ним майже ви�
падково займалося лише по кілька стра�
хових компаній. Питома вага отриманих
ними страхових платежів від страхуван�
ня інвестиційних ризиків у загальному
обсязі надходжень не перевищувала 6 %
[9, с. 32]. Варто зауважити, що протягом
останніх років страхові відшкодування
зовсім не виплачувалися, а це наводить
на думку про надмірну обачливість стра�
ховиків у прийнятті відповідальності по
інвестиційних ризиках

Проте, на думку В. Базилевича,
найбільший економічний інтерес для
страховиків та страхувальників має
страхування саме тих інвестицій, які
дають прибуток, а тому саме під�
приємницькі та фінансові інвестиції
щораз частіше стають предметом стра�
хового захисту [3, с. 33].

Таким чином, інвестиційні ризики
є невід'ємним чинником здійснення
венчурного підприємництва, що підви�
щує роль страхування на сучасному
ринку. Розвиток інноваційної діяль�
ності, забезпечення впевненості інвес�
торів у отриманні очікуваних доходів
вимагають створення соціально�еконо�
мічних умов для подолання страхови�
ками бар'єра невпевненості при
здійсненні ризикової угоди. Ця пробле�
ма передбачає подальшого глибокого
наукового дослідження та практичну
реалізацію результатів у інноваційній
сфері [6, с. 72].

Раціональна поведінка суб'єктів
господарювання пояснюється ступе�
нем володіння ними повною та симет�
ричною інформацією: фактичною
(щодо того, що відбувається в політиці
та економіці країни та світу на поточ�
ний момент); прогностичною (очікуван�
нями наступного розвитку подій, які
спираються на офіційні заяви чи власні
оцінки суб'єктів); аналітичною (оцінка�
ми взаємозв'язку явищ, які відбувають�
ся, їх впливу на подальший розвиток
ситуації, фактичного та потенційного
впливу на діяльність суб'єкта) [4].

Недостатність або відсутність інфор�
мації про наявні дослідження та розроб�
ки, нечітке формулювання пріоритетів у
національній науково�технічній політиці,
невміння оцінити існуючий потенціал та
його роль у рішенні завдань інноваційно�
го оновлення економіки призводить до
необгрунтованого звернення до інозем�
них технологій, що сприяє поглибленню
технологічної та фінансової залежності.
Подолати такий стан можливо тільки
шляхом узагальнення та аналізу даних
про власний науково�технічний потен�
ціал, виявлення та оцінки технічних рі�
шень, здатних конкурувати із закордон�
ними аналогами.

Система консалтингу в Україні ви�
никла у 1991 р. і охоплює діяльність
двох асоціацій з надання послуг з уп�
равлінського консультування: "Укр�
консалтинг" (з 1992 р.) та українська
асоціація менеджмент�консультантів
УАМК (з 1998 р.), які об'єднують близь�
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ко 30 колективних учасників. Основне
завдання консалтингових фірм визна�
чимо як підготовку пропозицій щодо
залучення інвестицій, обгрунтування їх
доцільності, рекомендацій щодо вибо�
ру українських партнерів для інозем�
них фірм — потенційних інвесторів,
організації експертизи інноваційних
проектів, проведення маркетингових
досліджень, допомогу з правових пи�
тань режиму інвестиційної діяльності в
Україні, участь у проведенні семінарів
і конференцій, у рекламно�видавничій
діяльності тощо.

Отже, тільки органічне поєднання
складових інституцій інноваційної
інфраструктури дозволяє суб'єкту гос�
подарювання сформувати підгрунтя
для раціональної поведінки, що має за�
безпечити система державного управ�
ління в інноваційній сфері.

Принципово важливим засобом
забезпечення виконання поставлених
завдань є максимальне уникнення кон�
флікту стратегічних і тактичних цілей.
Неминучою альтернативою еко�
номічній політиці макроекономічної
стабілізації, що веде до консервування
структурних диспропорцій та стагнації
національної економіки, є стратегія
"економічного протекціонізму" іннова�
ційної діяльності.

Важливо наголосити, що економі�
чний протекціонізм лише тоді не при�
зведе до штучного гальмування розвит�
ку структурних і технологічних пере�
творень, коли він виходитиме з позиції
забезпечення на внутрішньому ринку
України добросовісної та продуктивної
конкуренції, а не з позиції обмеження
конкуренції. Це — основний принцип
стратегії економічного протекціонізму,
саме цим останній відрізняється від
штучно поширеного в суспільній свідо�
мості традиційного розуміння. Зміст
даної політики полягає у захисті та
підтримці державою елементів націо�
нальної інноваційної системи — на
відміну від нейтрально�відстороненого
ставлення до них, характерного для
консервативно�ліберальних концепцій.

Одним з найважливіших інстру�
ментів реалізації стратегічних змін у
структурі економіки є система цільових
програм державного рівня, реалізація
яких має сприяти забезпеченню керова�
ності економіки шляхом впливу на ос�
новні чинники формування структури та
методи їх стимулювання (дестимулю�
вання). Особливе значення на цьому
етапі належить інтеграції елементів на�
ціональної інноваційної системи шля�
хом побудови "технологічного коридо�
ру" [5, с. 87] між наукою та бізнесом, що
забезпечує комерціалізацію знань та
вихід на нові ринки високотехнологічної
продукції. Спеціальні проекти розвитку
обгрунтовують процес формування
зв'язків між ключовими учасниками
інноваційного процесу, особливості
підтримки венчурної індустрії, удоско�
налення законодавства у сфері інтелек�
туальної власності тощо.

Вважаємо, що доцільність викорис�
тання програмних методів державного
управління НІС пов'язана з декількома
умовами, а саме: часовим характером ви�
рішення проблем; можливістю досягнен�
ня намічених цілей в установлені строки;
комплексним характером завдань, які по�
требують міжвідомчого підходу до їх ви�
рішення. Програму, як плановий доку�

мент, що охоплює сукупність матеріаль�
них, трудових і фінансових ресурсів, а та�
кож систему заходів та завдань, які згру�
повані за ознакою спільності їх цільового
призначення, можна розглядати як ме�
ханізм інтеграції різних видів діяльності,
необхідних для досягнення певних цілей
в обумовлені строки.

Оскільки добір програм здійсню�
ється, виходячи із соціально�економі�
чних пріоритетів, прогнозів, цілей інно�
ваційної політики, міжнародних зобо�
в'язань, то важливим стає дотримання
таких умов: усвідомлення істотної зна�
чимості урядових рішень для великих
інноваційних проектів, спрямованих на
формування нового технологічного ук�
ладу; забезпечення принципової новиз�
ни і взаємозв'язку програмних заходів,
необхідних для широкомасштабного
поширення прогресивних науково�тех�
нічних досягнень.

В Україні практика застосування
цільових програм впродовж більш як 20
років значною мірою призвела до по�
слаблення значення і дієвості цієї фор�
ми планування і управління. Викорис�
тання програм як інструменту управлі�
ння економічним розвитком дискреди�
тувало себе через безсистемність у фор�
муванні переліку програм, відсутність
жорстких критеріїв їх відбору. Зараз
вони розробляються згідно з постано�
вами Верховної Ради та її Президії, ука�
зами, розпорядженнями і окремими до�
рученнями Кабінету Міністрів. Розроб�
лення більшості програм ініціюється
міністерствами, іншими центральними
та місцевими органами виконавчої вла�
ди. З огляду на це, вони часто зорієнто�
вані на розв'язання локальних проблем,
які не є першочерговими з точки зору
державних інтересів.

Особливе значення формування
інституцій інноваційної системи мають
і неурядові програми, які діють у межах
визначеного державною стратегічного
вектора інноваційного розвитку. Так, у
в 1997—2001 рр. здійснювалася Програ�
ма розвитку бізнес�інкубаторів за
фінансової підтримки Агентства з
міжнародного розвитку США. У її ме�
жах створено бізнес�інкубатор дочірнє
підприємство МІМ�Київ "Центр розвит�
ку інновацій", яке розташоване в Інсти�
туті електрозварювання імені Є.Патона
у м. Києві, Центр розвитку малого бізне�
су "Харківські технології" в Інституті
монокристалів НАН України у м. Хар�
кові, Інкубатор малого бізнесу м. Сла�
вутича, бізнес�інкубатор у Державному
технічному університеті "Львівська по�
літехніка", Трускавецький валеологіч�
ний інноваційний центр тощо.

Вважаємо, що підвищення уваги до
даних структур урядами, державними
адміністраціями, науковим колом вик�
ликане збільшенням їх ролі у вирішенні
проблем та допомозі малим і середнім
підприємствам. Інноваційні інститути є
інструментом забезпечення економіч�
ного росту шляхом розширення само�
стійної зайнятості, усунення територі�
альної нерівності через децентраліза�
цію процесу розвитку на місцевому і ре�
гіональному рівнях.

ВИСНОВКИ
Таким чином, механізм державного

управління функціонуванням інновацій�
ної системи є важливою складовою
створення ефективного для інновацій�

ного розвитку середовища — національ�
ної інноваційної системи. НІС характе�
ризується певною структурою і таким
ступенем порядку, який передбачає до�
статню стабільність інституціональної
взаємодії. Оскільки у сучасній економіці
суттєвий вплив на формування інститу�
ціонального механізму функціонування
національної інноваційної системи
здійснюють макроекономічна політика,
специфіка товарних і ресурсних ринків,
рівень комунікаційного розвитку краї�
ни, то кардинальних змін вимагає нала�
годження забезпечення інституцій
фінансування науки, зміцнення матері�
ально�технічної бази наукових установ,
підвищення рівня комерціалізації ре�
зультатів наукових досліджень, збере�
ження кадрового потенціалу науково�
технічної сфери, інтеграції освіти, науки
та виробництва, стимулювання малого
інноваційного підприємництва, розви�
ток спеціальної інфраструктури іннова�
ційного підприємництва.
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