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ВСТУП
Необхідність державного регулю!

вання інноваційних процесів виклика!
на, в першу чергу, їх зростаючим зна!
ченням для економіки і суспільства в
цілому. Необхідність державного регу!
лювання інноваційних процесів пояс!
нюється не тільки їх загальнонаціо!
нальним значенням, але і економічним
змістом. З одного боку, на теперішній
час інновації стають основним засобом
збільшення прибутку господарюючих
суб'єктів за рахунок кращого задово!
лення ринкового попиту, зниження ви!
робничих витрат в порівнянні з конку!
рентами. З другого боку, в умовах кла!
сичних ринкових механізмів отриман!
ня науково!технічних результатів було
б істотно ускладнене, а багато інно!
вацій не упроваджене в господарську
практику.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Питання регуляторної політики в
сфері регіонального економічного роз!
витку досліджували українські нау!
ковці: А. Амоша, Є. Бойко, З. Варналій,
А. Гальчинський, В. Геєць, Б. Да!
нилишин, Я. Дяченко, В. Кравчен!
ко, І. Лукінов, О. Рудченко, І. Чугунов,
А. Чухно, М. Чумаченко, а також за!
рубіжні вчені: Джеймс Д. Гвортні,
Річард Л. Страуп, М. Лендьел, Дж. Ха!
несен, Д. Юлл, Е. Блеклі, П. Фок,
Р. Грін, Г. Хаммер.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— проаналізувати напрями дер!

жавної стратегії та розвитку науково!
технічного й інноваційного потенціалу
країни;

— визначити роль державного ре!
гулювання і підтримки системи іннова!
ційного розвитку регіону.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Обмеженість ринкових механізмів

як середовища розповсюдження інно!
вацій виявляється в наступному:

— окремим господарюючим су!
б'єктам неможливо сконцентрувати
засоби, необхідні для здійснення мас!
штабних інновацій. Вдосконалення
процесів наукового пізнання робить
НДДКР все більш дорогими. Ще
більших витрат вимагає реалізація но!
вовведень. Це значні капітальні вкла!
дення, пов'язані з технічним переосна!
щенням виробництва, витрати на пошук
і придбання науково!технічної інфор!
мації, прогнозування кон'юнктури, на!
вчання персоналу, організаційні захо!
ди, а часто і модифікація взаємозв'!
язків, що склалися, з постачальниками
ресурсів і споживачами продукції і по!
слуг;

— багато інновацій можуть вияви!
тися економічно ефективними лише у
масштабах упровадження, перевершу!
ючи певний критичний мінімум, і наяв!
ності досить ємного ринку;

— ізольоване здійснення інновацій
веде до істотних втрат як для окремих
фірм, так і для економіки в цілому. Із
зростанням науково!інноваційних вит!
рат невиправдане дублювання витрат
на НДДКР й інновації часто стає недо!
зволеною розкішшю для цивілізовано!
го суспільства;

— існують інноваційні процеси, які
взагалі не можуть здійснюватися на
комерційній основі. До них відносять!
ся фундаментальні наукові досліджен!
ня, результати яких, як правило, не
можуть бути комерціалізовані. Проте,
кінець кінцем, більшість інновацій по!
в'язана з успіхами фундаментальної
науки;

— інноваційні проекти в більшості
випадків характеризуються значним

ступенем невизначеності результату і
тривалістю лага отримання віддачі.
Вкладаючи засоби в інновації, підприє!
мець або фірма піддає себе значному
інноваційному ризику;

— існує прагнення до стабільного
отримання надприбутка за рахунок
монопольного володіння науково!тех!
нічними досягненнями;

— висока вартість нових видів про!
дукції і послуг часто робить їх недо!
ступними для масового споживача.
Відсутність зовнішньої "підкачки" пла!
тоспроможного попиту може спотво!
рити реальну потребу і загальмувати
розповсюдження інновацій, що мають
важливе значення для економіки [1, c.
82].

Сьогодні вже всім ясно, що забез!
печення перспектив соціального роз!
витку країни і структурних економіч!
них перетворень у рамках довгостроко!
вої стратегії можливе лише за наяв!
ності адекватного рівня розвитку інно!
ваційної активності в реальному сек!
торі економіки. Державне регулюван!
ня в інвестиційно!інноваційній сфері
повинне бути націлене на рішення кон!
кретних задач щодо переходу до по!
літики активного розвитку науково!
технологічного потенціалу, створення
ефективної інфраструктури науки, що
забезпечує проведення наукових дос!
ліджень на світовому рівні і подальшу
трансформацію їх результатів у комер!
ційно реалізовані технології, конкурен!
тоздатні товари і послуги [2, с. 99].

Держава прагне перевести еконо!
міку на інноваційні рейки, наблизити
вітчизняних інвесторів до вітчизняних
технологій, враховуючи при цьому соц!
іальну значущість конкретних проектів,
які, не маючи засобів для серйозних
вкладень з держбюджету, державної
влади, проте, можуть достатньо актив!
но впливати на інноваційний процес,
створювати "сприятливий" клімат —
законодавчий, податковий, кредитний,
страховий [3, с. 86].

Державне регулювання економіки
й інвестиційно!інноваційних процесів,
як відзначає багато вчених, є однією з
головних умов функціонування еконо!
міки в ринкових умовах. Декларована
в основних документах, головна зада!
ча держави в сучасних умовах полягає
в захисті свободи особи, власності й
підприємництва [1, с. 85]. Держава по!
винна уміти працювати в умовах рин!
ку, для чого їй необхідно розробляти
стратегію збереження і розвитку нау!
ково!технічного й інноваційного потен!
ціалу країни, яка може бути реалізова!
на за наступними напрямами (рис. 1).

З приведеного переліку напрямів
державного регулювання науково!
інноваційної діяльності зі всією оче!
видністю витікає, що першим пріори!
тетом її здійснення практично всі дос!
лідники вважають створення відпові!
дних організаційних структур, які мог!
ли б контролювати і управляти інвес!
тиційно!інноваційною діяльністю. З
подібним підходом не можна повністю
згодитися. На наш погляд, збільшен!
ня числа організаційних структур, що
здійснюють регулювання інвестицій!
но!інноваційної діяльності, приводить
до її уповільнення за рахунок збіль!
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шення часу бюрократичних узгоджень
і збільшення частини засобів, призна!
чених для змісту апарату цих органі!
зацій.

Необхідно змінити політику фі!
нансових інститутів, що функціонують
в країні, перш за все, банківської сис!
теми, яка на теперішній час не тільки
не сприяє розширенню масштабів інве!
стиційно!інноваційної діяльності, але
і багато в чому зумовлює її скорочен!
ня.

В основі державного регулювання,
на думку С.С. Герасименко [4, с. 149],
повинні лежати:

— соціально!економічні й науково!
технічні прогнози державної політики
у сфері фінансів, цін, грошового обігу,
відтворювальної, структурної політики
тощо;

— державні, загальноекономічні і
ринкові регулятори;

— державні і регіональні програми,
засновані на балансах і моделях опти!
мізації економічних процесів;

— державні замовлення і сучасні
контрактні системи;

— індикативні механізми і регуля!
тори діяльності державних підприємств,
організацій і інших форм власності;

— механізм інтеграції регуляторів
і структур.

Даний перелік свідчить про те, що
без загальної макроекономічної стабі!
лізації здійснити збільшення масштабів
інвестиційно!інноваційної діяльності,
рівно як і підняти зацікавленість всіх її
учасників, не вдасться. Самі по собі
приведені параметри нічого не кошту!
ють.

Проте, за допомогою них можна
оцінити стан економічної системи, по!
рівняти його із станом інших аналогіч!
них систем і розробити відповідні ре!
комендації щодо зміни стану в перспек!
тивному періоді.

У зв'язку з цим особливо важливо
правильно сформувати органи держав!
ної влади, які могли б реально на прак!
тиці здійснювати наступні функції [1,
с. 86]:

— акумуляція засобів на наукові
дослідження й інновації;

— координацію інноваційної діяль!
ності;

— стимулювання інновацій, конку!
ренції в даній сфері, страхування інно!
ваційних ризиків, введення державних
санкцій за випуск застарілої продукції;

— створення правової бази іннова!
ційних процесів, системи захисту ав!
торських прав інноваторів і охорони
інтелектуальної власності;

— кадрове забезпечення інновацій!
ної діяльності;

— формування науково!інновацій!
ної інфраструктури;

— інституційне забезпечення інно!
ваційних процесів у галузях державно!
го сектора;

— забезпечення соціальної і еколо!
гічної спрямованості інновацій;

— підвищення соціального статусу
інноваційної діяльності;

— регіональне регулювання ін!
новаційних процесів;

— регулювання міжнародних ас!
пектів інноваційних процесів.

У цілому, з приведеним переліком
можна погодитися, хоча пріоритети в
ньому виставлені не цілком вірно. Реа!
лізацію цих напрямів на практиці тре!
ба починати з підвищення статусу інве!
стиційно!інноваційної діяльності. Для
цього необхідно збільшити обсяги
фінансування сфери і створити умови,
стимулюючі її функціонування, у тому
числі за рахунок податкових пільг, аж
до повного звільнення учасників інно!
ваційної діяльності від оподаткування.
Необхідно розуміти, що на теперішній
час регіональна влада не може підтри!
мати інвестиційно!інноваційну діяль!
ність і не мають нагоди реально її
здійснювати. Слід змінити систему
формування бюджету, щоб дати
місцевій владі можливість стимулюван!
ня інноваційної діяльності (правда і в
цьому випадку важко чекати істотних
змін, оскільки пріоритет в цьому випад!
ку віддаватиметься поточним інтересам
регіону, а не перспективним можливо!
стям його розвитку).

Безпосереднє ухвалення рішень у
сфері економічного регулювання інно!
ваційних процесів здійснюється дер!

жавними структурами. Загальні прин!
ципи побудови системи державних
органів і їх підрозділів, зайнятих питан!
нями вироблення і реалізації інновац!
ійної політики, полягають у віддзерка!
ленні інноваційних проблем в діяль!
ності всіх гілок державної влади (зако!
нодавчої, виконавчої судової), забезпе!
ченні координації, як по вертикалі, так
і по горизонталі, оптимальному по!
єднанні централізації і децентралізації,
чіткому розділенні повноважень і
відповідальності, усуненні дублювання,
критичному використанні зарубіжного
досвіду.

Сутність інноваційної політики
полягає у тому, що її суб'єкти під
тиском об'єктивних обставин здійс!
нюють інноваційну діяльність, щоб
зберегти або поліпшити своє поло!
ження на ринку. Система органів
державної влади повинна забезпечу!
вати зацікавленість господарюючих
суб'єктів у результативній іннова!
ційній діяльності.

Загальний рівень, структура та ме!
ханізми фінансування науково!техніч!
ної сфери в Україні, у т.ч. і прикладних
досліджень, не відповідають заявлено!
му урядом курсу інноваційної моделі
розвитку економіки й практично вик!
лючають реальне використання можли!
востей значного науково!технічного
потенціалу як потужного фактора роз!
витку економіки.

У всі роки незалежності проблеми
переоснащення і модернізації науково!
го приладобудування залишалися поза
увагою уряду. Державна програма з
оновлення матеріально!технічної бази
наукових і науково!дослідних установ
відсутня, внаслідок чого їх матеріаль!
но!технічна база не відповідає рівню
сучасної науки.

Належне маркетингове дослі!
дження попиту на виконувану робо!
ту з визначенням майбутніх спожи!
вачів результатів НДР, вимог до про!
ведення прикладних розробок, отри!
мання конкретного результату та
його впровадження створили умови
для безконтрольного, неефективного
використання коштів державного
бюджету на наукові дослідження та
неефективного використання їх ре!
зультатів.

Причинами такого стану є від!
сутність реальних замовників, попиту
на ринку інтелектуальної власності,
неплатоспроможності споживачів, а
також законодавчо визначеної мето!
дології вартісної оцінки і бухгалтерсь!
кого обліку об'єктів інтелектуальної
власності в бюджетних установах. Об!
'єкти інтелектуальної власності в Ака!
демії по бухгалтерському обліку не ра!
хуються, не мають вартісної оцінки, як
результат — інтелектуальна власність
НАН України не оцінена. Розрахунки
економічного ефекту від впрова!
дження не здійснюються, механізм по!
вернення коштів до державного бюд!
жету та направлення їх на нові НДР не
розроблено, наслідком чого є, при за!
конодавчій неврегульованості, відчу!
ження прав на об'єкти інтелектуальної
власності.

Держава здійснює регулювання
інноваційних процесів як безпосеред!
ньо, ініціюючи нововведення і висту!

Рис. 1. Основні напрями державної стратегії та розвитку науково+технічного
й інноваційного потенціалу країни
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реструктуризація науково-технічного потенціалу економіки країни при 
концентрації всіх видів ресурсів на проривних напрямах науки і техніка 
створення фонду майна науки й інновацій за рахунок об'єктів, що перебувають в 
державній власності і не використовуваних за призначенням 
розробка системи лізингу для суб'єктів інноваційної діяльності, які розробляють і 
виробляють наукоємну продукцію 
вдосконалення системи залучення банківського кредиту для розширення 
інноваційної діяльності 
розробка і використання системи обов'язкових відрахувань частини прибутку від 
експорту нафти, нафтопродуктів, газу і мінеральної сировини для створення фонду 
інновацій в паливно-енергетичний комплекс 
створення у фінансово-промислових групах спеціальних інноваційних центрів, що 
координують і реалізовують інноваційні проекти 
формування інституту розробників і управління інноваційними проектами 
освіта на базі фондів, що підтримують інноваційну діяльність, асоціації фондів з 
розвиненим фінансовим капіталом для допомоги проривним проектам 
формування системи цільового використання засобів амортизаційного фонду на 
фінансування заходів, пов'язаних з проведенням НДДКР, експериментальних та 
інших видів робіт, освоєнням інновацій, патентуванням нових рішень, придбанням і 
освоєнням вітчизняних і зарубіжних патентних і безпатентних ліцензій 
розробка пропозицій про зміну податкового законодавства, що забезпечить значне 
підвищення інноваційної активності 
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паючи учасником пов'язаних з цим
відносин, так і опосередковано, стиму!
люючи інновації непрямими методами
і створюючи відповідний економічний
механізм.

Форми державної підтримки нау!
кової і інноваційної діяльності досить
різноманітні. До них Л.М. Гохберг [5,
с. 50] відносить:

— пряме фінансування;
— надання індивідуальним винахі!

дникам і малим підприємствам без!
відсоткових банківських позик;

— створення венчурних інновацій!
них фондів, що користуються значни!
ми податковими пільгами;

— зниження державних патент!
них мит для індивідуальних винахід!
ників;

— відстрочення сплати патентних
мит по ресурсозберігаючих винаходах;

— реалізація права на прискорену
амортизацію обладнання;

— створення мережі технополісів,
технопарків і т.п.

Всі ці задачі видаються суто теоре!
тичними пропозиціями. Наприклад,
пряме фінансування інноваційної
діяльності дасть ефект тільки тоді, коли
розподіл цих засобів не здійснювати!
меться за принципом раз столичний,
значить кращий (зараз розподіл основ!
ної частини ресурсів лобіюється столич!
ними структурами), а на основі об!
'єктивного рішення незалежної сторон!
ньої експертної ради, що не бере до
уваги дію лобі. Очевидно, що держава
може здійснювати пряме фінансуван!
ня тільки глобальних проектів, що ма!
ють загальнонаціональне значення.
Проте такими в нашій країні є тільки
інноваційні проекти оборонного при!
значення. Вся решта пропозицій може
дати позитивний результат тільки в
умовах стабільно функціонуючої мак!
росистеми при пріоритетному напрямі
її ресурсів на здійснення інноваційної
діяльності.

Є й інші підходи і погляди на дер!
жавну підтримку наукової і інновацій!
ної діяльності. Так, І.В. Одотюк [6, с.
20] основними напрямами державної
підтримки інноваційної політики вва!
жає наступні (рис. 2).

Приведений перелік напрямів
державної підтримки інноваційної
діяльності свідчить про те, що в нашій
країні дотепер, навіть у сфері науки,
не усвідомлений той факт, що конку!
рувати слід, перш за все, у сфері ви!
робництва кінцевого продукту. Роз!
ширення державної підтримки галу!
зей, підприємств, виробництв, про!
грам, напрямів, орієнтованих на ви!
пуск проміжного продукту, як і рані!
ше, залишає нашу країну найбільшим
в світі виробником сировинних ре!
сурсів, навіть і конкурентноздатних
на світовому ринку.

Конкурентний відбір інноваційних
проектів, що претендують на держав!
ну підтримку, слід здійснювати у формі
закритого тендеру, коли експертна ко!
місія оцінює тільки сам науково!техні!
чний проект.

Міжрегіональний і міжнародний
трансферт технологій може бути ефек!
тивно здійснений, коли процес обміну
інформацією і технологіями має мі!
німум обмежень, а господарюючі су!

б'єкти мають реальну зацікавленість в
інноваційній діяльності.

Очевидно, що переважну держав!
ну підтримку повинні мати проекти,
орієнтовані на базисні нововведення, а
не на поліпшуючі, за умови можливості
їх практичного створення в осяжній
перспективі, тобто розробок як
мінімум прикладного характеру або
навіть НДДКР. У разі появи фундамен!
тального проекту базисного поліпшен!
ня, доцільно, перш ніж ухвалювати
рішення про державну підтримку, з'я!
сувати, чи немає аналогів йому на світо!
вому ринку і які, можливості його от!
римання господарюючими суб'єктами
національного господарства. Тільки
після порівняння запропонованого і
наявного варіантів можна ухвалювати
відповідне рішення.

На регіональному рівні державне
регулювання інноваційної діяльності
має будуватися на наступних принци!
пах:

— правова забезпеченість і захист
суб'єктів інноваційної діяльності;

— соціально!економічна зна!
чущість інноваційних науково!техніч!
них програм і проектів;

— фінансова забезпеченість ін!
новаційної діяльності;

— цільова спрямованість інновац!
ійної діяльності.

Державна підтримка суб'єктів інно!
ваційної діяльності й інноваційної
інфраструктури в регіоні повинна
здійснюватися уповноваженим орга!
ном виконавчої влади.

Основними напрямами державної
підтримки інноваційної діяльності в
регіоні повинні стати:

— розробка і вдосконалення зако!
нодавчих і нормативних правових актів,
що забезпечують сприятливу правову
сферу для розвитку інноваційної сис!
теми;

— формування інноваційної інфра!
структури в регіоні: інформаційного
забезпечення, маркетингу, сертифі!
кації продукції, консалтингового, кад!
рового, патентно!правового забезпе!
чення;

— створення дієвих фінансово!кре!
дитних і інвестиційних механізмів на
основі оптимального поєднання засобів
державної підтримки, залучення інве!

стиційних ресурсів приватного капіта!
лу, венчурного фінансування і власних
накопичень спеціалізованих суб'єктів
інноваційної діяльності;

— створення інноваційних науко!
во!технічних програм області, окре!
мих галузей і підприємств. Інно!
ваційні науково!технічні програми
повинні розроблятися на період не
менше року і затверджуватися облас!
ною радою;

— організація системи регулярних
заходів, що формують обласний імідж
крупного інноваційного центру украї!
нського і міжнародного рівнів;

— організація моніторингу іннова!
ційного потенціалу регіону.

ВИСНОВКИ
Таким чином, система рекомендо!

ваних на рівні регіону заходів є по!
єднанням всіх можливих форм держав!
ної підтримки інноваційної діяльності
як бюджетної, так і позабюджетної.
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Рис. 2. Основні напрями державної підтримки інноваційної політики

  

орієнтація на базисні й поліпшуючі інновації – як основу сучасного 
технологічного устрою 

поєднання державного регулювання інноваційної діяльності з 
ефективним функціонуванням конкурентного ринкового інноваційного 
механізму, захистом інтелектуальної власності 

сприяння розвитку інноваційної діяльності в регіонах України, 
міжрегіональному, міжнародному трансферу технологій, міжнародній 
інвестиційній співпраці; захист інтересів національного інноваційного 
підприємництва 

сприяння підвищенню інноваційної активності, що забезпечить 
зростання конкурентоспроможності вітчизняної продукції на основі 
науково-технічних досягнень 

Державна підтримка наукової та інноваційної діяльності 
 


