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4.2. Організація ефективної взаємодії суб’єктів управління 

інноваційним розвитком 
 

В умовах переходу до інноваційної економіки організаційні зміни 

виступають як узагальнена характеристика процесу використання 

організаційних факторів розвитку та підвищення економічної 

ефективності виробництва та ступеня інноваційності підприємства. 

Тому постає завдання в удосконаленні існуючих та застосуванні нових 

методів і форм організації інноваційного процесу, елементів господарського 

механізму в усіх ланках управління економікою підприємства.  

Одною із таких форм організації може бути, на думку 

Д. Б. Ригаліна
331

, організаційна платформа, що являє собою цілісний 

проект із реалізації конкретної схеми взаємодії, при цьому вона вміщує 

тільки конкретні функції для одного із суб’єктів взаємодії (наприклад, 

тільки функції державної чи іншої підтримки). Практика економічного 

розвитку провідних країн показує, що ефективне впровадження  

організаційних інновацій можливе на основі створеної організаційної 

платформи для розгортання модулів національної інноваційної  

системи (НІС). Модель такої платформи для впровадження критичних 

технологій розроблена нами й представлена на рис. 4.2. При цьому слід 

вказати головну умову: при високому рівні корупції, опортуністичній 

моделі поведінки приватного бізнесу держави приватному сектору й 

при передачі цьому сектору права прийняття стратегічних рішень 

ефективність даної схеми може бути обмеженою.  

Критична технологія (КТ) – комплекс міжгалузевих (міждисцип-

лінарних) технологічних рішень, що створюють передумови для 

подальшого розвитку різних тематичних технологічних напрямів, 

мають широке потенційне коло інноваційних упроваджень у різних 

галузях економіки і вносять у сукупності найбільший внесок у рішення 

найважливіших проблем реалізації пріоритетних напрямків розвитку 

науки, техніки і технологій. Дослівний переклад з англійського слова 

«critical» – «вкрай необхідний, дефіцитний». Однак у ряді країн 

використовують термін «ключові технології»: наприклад, у Франції – 

technologies cles, у Німеччині – Schlusseltechnologien
332

. До числа 

критичних належать технології, що дозволяють забезпечити по 

                                                 
331 Рыгалин Д. Б. Обеспечение устойчивости инновационных взаимодействий на 

основе организационных платформ // Инновации. – 2009. – № 2 (124). – С. 71-75.  
332 Louvet J. P. Les principaux resultats de l’etude «Technologies cles 2005». Ministere de 

l’Economie, des Finances et de l’Industrie. – Paris, 2000; Eine Erste Bilanz. Futur: Der 

deutsche Forschungsdialog. – Bonn : BMBF, 2005. 
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окремих групах високотехнологічних товарів (послуг) підвищення 

конкурентоспроможності і зростання виробництва, значно випереджальні 

середні темпи росту ВВП, створюють заділи для широкого спектра 

інновацій у різних секторах економіки і соціальної сфери. 

Одночасно оцінюється значення технологій для забезпечення 

оборонної і технологічної безпеки країни (з позицій подолання  

можливих обмежень імпорту високотехнологічних продуктів або 

запобігання масштабних катастроф техногенного характеру). Пропонується 

використовувати два основні критерії для вибору КТ: 1) внесок у 

прискорення зростання ВВП, поліпшення його структури і підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки; 2)  забезпечення 

національної безпеки країни, включаючи її технологічну безпеку.  

В умовах прийняття в Україні курсу на реалізацію національних 

проектів, критичні технології можна розглядати як компонент національних 

проектів (або проектів великих компаній). Тоді такі технології  

розуміють у більш широкому контексті й мають на увазі забезпечення 

конкурентоспроможності.  
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Рис. 4.2. Модель організаційної платформи реалізації критичних 
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Важливе місце у формуванні методології приділяється «еталонному 

аналізу» – бенчмаркингу (benchmarking), коли визначається рівень 

розвитку певної технології стосовно досягнутого розглянутою «еталонною» 

країною, галуззю або регіоном. Це допомагає розробляти стратегії 

щодо подолання технологічного відставання й виявляти технологічні 

сфери з більшим інноваційним потенціалом, які доцільно додатково 

розвивати в даній країні (регіоні). 

У ряді випадків, що особливо характерно для проектів національного 

рівня, після завершення роботи експертних груп, проводиться 

узгодження переліків, що рекомендуються на рівні органів виконавчої 

влади, міжвідомчих комісій, уряду. Тут можуть виникнути ситуації, 

коли з різних причин будуть висловлені настійні вимоги по розширенню 

списку, що часто негативно позначається на його якості. У зв’язку із 

цим необхідно якомога раніше, ще на етапі підготовки попередніх 

переліків, залучати до процесу відбору критичних технологій головних 

«гравців», які мають безпосереднє відношення до вироблення й 

реалізації науково-технологічної політики. Це дозволить експертам 

обговорити спірні питання з урахуванням думок всіх сторін і виробити 

аргументовану позицію з ухвалених рішень. 

Існування розбіжностей можна помітити при здійсненні міжкраїнних 

зіставлень. Якщо порівнювати національні пріоритети розвитку сфери 

НДДКР із погляду критеріїв, що характеризують політичні цілі, то 

виявиться, що навіть серед найбільш розвинених країн із приблизно 

однаковими соціально-економічними умовами ці пріоритети, що 

оцінюються, наприклад, за відносним обсягом виділених держсектором 

ресурсів, істотно різні. 

Робота з формування й корегування переліків Пріоритетних напрямків і 

Критичних технологій має здійснюватися у формі комплексного проекту на 

регулярній основі з періодичністю не рідше, ніж один раз у чотири роки. 

Цілі й задачі розвитку критичних технологій державного рівня: 

1) Забезпечення національної безпеки: 

 забезпечення обороноздатності; 

 забезпечення екологічної безпеки; 

 забезпечення технологічної безпеки. 

2) Вирішення соціальних проблем: 

 збільшення тривалості життя; 

 зниження рівня захворюваності населення; 

 поліпшення транспортного обслуговування населення; 

 поліпшення екологічної ситуації; 

 збільшення зайнятості. 
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3) Вирішення економічних проблем: 

 стабілізація й стійке зростання обсягів промислового виробництва; 

 підвищення конкурентоспроможності. 

 Критерії відбору технологічних розробок:  

 виражена соціальна спрямованість (зрозуміла широким 

прошаркам громадськості);  

 необхідна фінансова підтримка Міносвіти із засобів 

держбюджету;  

 високий ступінь завершеності НДДКР;  

 високий технологічний рівень;  

 апробація технологічних процесів або складових їхніх стадій і 

у зв’язку із цим низькі технологічні ризики при широкій реалізації;  

 низький ступінь інформаційного ризику;  

 можливість адаптації технологічних процесів і продуктів до 

умов ринкової економіки;  

 умова, що технологічні процеси й продукція або пройшли 

сертифікацію, або будуть сертифіковані найближчим часом;  

 захищеність авторських прав (наявність або заявка на 

українські й міжнародні патенти, промислові зразки та інші форми 

захисту авторських прав);  

 проінформованість ринку наукомістких і високотехнологічних 

розробок про пропонований технологічний продукт.  

Інформаційне та правове забезпечення методики базується на 

статистичних даних Держкомстату, відповідних законодавчих та відомчих 

нормативних актах України, серед яких: Указ Президента України 

«Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми 

економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»;  Постанова 

КМУ від 11 серпня 2010 р. № 701 «Про схвалення основних 

прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку 

України на 2011 рік» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 

№ 1119 (1119-2010-п ) від 08.12.2010 р.); Постанова КМУ від 12 

вересня 2009 р. № 988 «Про схвалення Прогнозу показників зведеного 

бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 

2011-2013 роки»; Постанова КМУ від 12 вересня 2009 р. № 973 «Про 

схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і 

соціального розвитку України на 2010 рік» (Із змінами, внесеними 

згідно з Постановою КМ № 281 (281-2010-п ) від 24.03.2010 р.); 

Постанова КМУ від 13 вересня 2008 р. № 828 «Про схвалення 

javascript:OpenDoc('1119-2010-п');
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Прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами 

доходів, видатків і фінансування на 2010-2012 роки» (із змінами, 

внесеними згідно з Постановою КМ № 466 (466-2010-п) від 16.06.2010 р.); 

Постанова КМУ від 11 вересня 2007 р. № 1118 «Про затвердження 

Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку 

на 2008-2012 роки»; Постанова КМУ від 26 квітня 2003 р. № 621 «Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету (із 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 165 (165-2004-п) від 

11.02.2004 р.); Розпорядження КМУ від 13 квітня 2007 р. № 175-р 

«Про схвалення Концепції Державної програми прогнозування 

науково-технологічного розвитку на 2008-2012 роки»; Розпорядження 

КМУ від 4 жовтня 2006 р. № 504-р «Про схвалення Концепції 

вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань 

соціально-економічного розвитку України»; Розпорядження КМУ від 4 

вересня 2003 р. № 557-р «Про аналіз та прогнозування показників 

таблиць «витрати – випуск» (міжгалузевого балансу)». 

До основних нормативно-законодавчих актів (Законів України, 

Стратегій, Концепцій, Указів Президента України), у яких визначаються 

пріоритети технологічного розвитку, активізації інноваційної діяльності, 

розвитку національної системи охорони промислової власності слід 

віднести такі: Закон України «Про наукові парки»; Закон вiд 25.06.2009 р. 

№ 1563-VI; Закон України «Про затвердження Загальнодержавної 

цільової науково-технічної космічної програми України на 2008-2012 

роки»; Закон, Програма, Заходи вiд 30.09.2008 р. № 608-VI; Закон 

України «Про науковий парк «Київська політехніка»; Закон вiд 

22.12.2006 р. № 523-V; Закон України «Про Загальнодержавну 

комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій»; 

Закон, Програма вiд 09.04.2004 р. № 1676-IV; Закон України «Про 

особливості правового режиму діяльності Національної академії наук 

України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу»; 

Закон вiд 07.02.2002 р. № 3065-III; Закон України «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки»; Закон вiд 11.07.2001 р. № 2623-III; 

Закон України «Про надання згоди на обов’язковість для України 

Угоди про створення Українського науково-технологічного центру»; 

Закон вiд 15.03.2001 р. № 2296-III; Закон України «Про державну 

підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які 

розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби 

спецхімії»; Закон вiд 21.09.2000 р. № 1991-III; Закон України «Про 

наукову і науково-технічну експертизу»; Закон вiд 10.02.1995 р. 
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№ 51/95-ВР; Закон України «Про науково-технічну інформацію»; 

Закон вiд 25.06.1993 р. № 3322-XII; Закон України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність»; Закон вiд 13.12.1991 р. № 1977-XII; 

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні»; Закон вiд 16.01.2003 р. № 433-IV; Закон України «Про 

інноваційну діяльність»; Закон вiд 04.07.2002 р. № 40-IV; Закон 

України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних 

парків»; Закон вiд 16.07.1999 р. № 991-XIV; Модельний закон щодо 

наукової та науково-технічної діяльності СНД; Модель, Міжнародний 

документ, Закон вiд 25.11.2008 р.; Модельний закон щодо статусу 

вченого та наукового працівника СНД; Модель, Міжнародний документ, 

Закон вiд 25.11.2008 р.; Модельний закон про інноваційну діяльність 

СНД; Модель, Міжнародний документ, Закон вiд 16.11.2006 р.; Модельний 

закон про реалізацію прав держави на об’єкти інтелектуальної 

власності у сфері науки та технологій СНД; Модель, Міжнародний 

документ, Закон вiд 07.12.2002 р. 

Важливою складовою в процесі визначення критичних технологій є 

підготовка організаційного плану роботи, створення Координаційної 

комісії, визначення організації-виконавця й залучення експертів.  

Організаційне проектування полягає в тому, що на початковому етапі 

реалізації проекту визначається коло розв’язуваних завдань, підбираються 

основні виконавці й учасники проекту, створюється організаційна 

основа для забезпечення ефективного виконання всіх його етапів. 

Координаційна комісія здійснює методологічне й методичне забезпечення 

заходів щодо визначення переліків Пріоритетних напрямків і Критичних 

технологій, їхнє узгодження з державними органами виконавчої влади 

й організаціями, подання результатів проекту. До складу Коорди-

наційної комісії мають входити представники Міносвіти, зацікавлених 

державних органів виконавчої влади, академій наук, що мають державний 

статус, провідних наукових центрів і вузів, промислових підприємств.  

Робота Координаційної комісії здійснюється за завданням і під 

керівництвом Державного агентства з питань науки, інновацій та 

інформатизації.  
Координаційна комісія визначає: 

 організаційну схему роботи; 

 склад основних учасників, сферу їхньої відповідальності й 

розв’язувані завдання; 

 тривалість реалізації проекту; 

 обсяг фінансування, виділений на виконання проекту; 

 основні етапи реалізації проекту; 
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 основні критерії успішності реалізації проекту в цілому; 

 адміністративні й інші ресурси, залучені на різних етапах проекту; 

  склад вихідних методичних, аналітичних та інформаційних 

матеріалів, необхідних для реалізації проекту. 

Зазначене вище агентство відбирає організацію-виконавця, на яку 

покладається підготовка вихідних аналітичних заходів, розробка методології, 

проведення експертних опитувань, організація інших практичних заходів 

щодо реалізації проекту.  

Координаційна комісія формує групи експертів (експертні панелі) 

по всіх Пріоритетних напрямках, що входять до діючого переліку. У 

роботі кожної панелі беруть участь провідні українські експерти, що 

представляють всі основні тематичні розділи відповідного Пріоритетного 

напрямку. До функцій експертних панелей входять: науково-методологічне 

забезпечення робіт з визначення Критичних технологій, аналіз 

результатів експертних обстежень, проведених організацією-виконавцем, 

підготовка підсумкових матеріалів із перспектив розвитку Пріоритетних 

напрямків, описів паспортів Критичних технологій. 

Координаційна комісія складає організаційний план, у якому 

вказується склад заходів, виконавці, строки виконання етапів і  

окремих заходів, необхідні ресурси й очікувані результати.  

Координаційна комісія за пропозицією організації-виконавця затверджує 

методичні рекомендації та необхідний інструментарій для реалізації проекту.  

Формування експертних панелей і залучення інших експертів 

для участі в проекті. У якості експертів вищої кваліфікації – членів 

експертних груп (панелей) – виступають академіки й члени-кореспонденти 

НАНУ і галузевих академій, що мають державний статус, керівники й 

провідні спеціалісти великих виробничих підприємств, наукових 

центрів і вузів, які відбираються за рекомендацією Міносвіти України, 

Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації, зацікавлених 

державних органів виконавчої влади, профільних відділень НАНУ і 

галузевих академій наук, що мають державний статус. 

У рамках експертних панелей, сформованих за кожним Пріоритетним 

напрямком, експерти залучаються до оцінки інноваційних продуктів, 

підготовки пропозицій щодо актуалізації формулювань Пріоритетних 

напрямків і Критичних технологій, підготовки аналітичних матеріалів 

про перспективні тенденції розвитку найважливіших технологічних 

напрямків, розробки паспортів Критичних технологій.  

У процесі корегування Пріоритетних напрямків і Критичних технологій 

та розробки пропозицій щодо їхньої реалізації організовуються 

масштабні експертні опитування за участю широкого кола експертів із 
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числа найбільш активно працюючих учених і фахівців реального 

сектора економіки.  

Процедури відбору експертів для участі в опитуваннях мають 

ґрунтуватися на комбінації різних методів: від прямого призначення 

провідних учених до складу експертних панелей до уточнення 

експертів шляхом послідовного опитування вузьких груп фахівців. 

Одночасно слід проводити аналіз баз даних наукових фондів для 

виділення активно працюючих учених, включаючи бібліометричний 

аналіз по базах даних наукових публікацій для включення до числа 

експертів учених, що мають найвищі індекси цитування в профільних 

напрямках. До участі в опитуваннях залучаються також керівники 

великих проектів, реалізованих у рамках державних цільових програм 

та національних проектів, провідні спеціалісти профільних наукових 

центрів, вузів, промислових підприємств, висококваліфіковані фахівці 

з експертних рад Вищої атестаційної комісії. 

У рамках етапу «Вибір тематичних напрямів для прогнозу й 

формування переліків перспективних технологій» для кожної із сфер 

(пріоритетних напрямків), обраних для розробки прогнозу, на основі 

наявної бази даних складаються списки наукових організацій і 

промислових підприємств, що здійснюють дослідження й розробки у 

відповідних галузях. За умови, коли ряд пріоритетних напрямків 

включає дуже широкий спектр технологій, потрібно формувати 

переліки організацій окремо для кожної групи критичних технологій. 

Найпоширенішими є методи експертного прогнозування (метод 

«мозкового штурму», метод Дельфі та інші), сутність яких полягає в 

проведенні експертами інтуїтивного аналізу проблеми з кількісною 

оцінкою суджень і формальною обробкою результатів. Отримана в 

результаті обробки узагальнена думка експертів приймається як 

групова оцінка. 

Зокрема, щоб налагодити всю національну систему «нанотехно-

логій» для роботи в автономному режимі й у перспективі вивести з-під 

постійної державної опіки, можна передбачити використання досить 

широкого набору організаційних інструментів, серед яких: галузеві 

діалоги, мережеві структури, форум «Майбутнє нанотехнологій». 

Галузеві діалоги як засоби інформування й «освіти» мають на меті 

проаналізувати стосовно окремих галузей потенційні потреби в нано-

технологіях і на цій основі відповісти на запитання про те, які 

конкретні наукові й технологічні заділи мають бути створені для 

їхнього задоволення. На сьогодні такі діалоги у формі семінарів, 

круглих столів і конференцій можна організувати під егідою 
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Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в таких галузях: 

автомобілебудівній, хімічній, оптичній, інформаційній, текстильній, 

будівельній та в охороні здоров’я. Значення галузевих діалогів полягає 

в тому, що вони дають можливість державі більш кваліфіковано 

здійснювати відбір найбільш перспективних нанопроектів при розподілі 

бюджетних коштів державної підтримки. 

Мережеві структури. Мережі слід розглядати як один з функціонально 

найбільш віддалених механізмів взаємодії зацікавлених сторін, особливо в 

тих випадках, коли мова йде про нові технології, які можуть бути 

одночасно використані в інтересах інноваційного розвитку відразу 

кількох галузей. Уряд країни повинен надавати їм допомогу й підтримку, 

насамперед у таких напрямках: розширення віртуального спілкування 

за рахунок створення нових наносайтів і спеціалізованих нанопорталів 

в Інтернеті, виявлення пріоритетів досліджень і розробок на основі 

технологічних «дорожніх карт», розробка спільних рекомендацій щодо 

напрямків нанодосліджень і оптимізації рамкових умов для їхнього 

проведення, координація програм бюджетної підтримки різного рівня – 

державного, регіонального і по лінії Європейського Союзу (7-а рамкова 

програма фінансування науково-дослідних робіт). 

Форум «Майбутнє нанотехнологій». Упровадити досвід Німеччини, 

де, починаючи від 2002 р. з інтервалом у два роки, проходять 

загальнонімецькі конгреси «Нанотехнології в Німеччині» як форма 

підведення проміжних підсумків науково-дослідної роботи в цій 

галузі. У найближчих планах українського уряду має бути передбачено 

створення постійно діючого форуму «Майбутнє нанотехнологій» як 

майданчика для міждисциплінарного діалогу представників природничих і 

гуманітарних наук, політиків, підприємців і журналістів. Його результатом 

мають бути експертні оцінки «плюсів» і можливих «мінусів» 

промислового застосування нанотехнологій, рекомендацій щодо змісту 

й напрямку політики державної підтримки в цій сфері на майбутнє.  

Слід зазначити, що в умовах сучасної української дійсності формування 

організаційної платформи стримується неефективною комунікаційною 

доступністю, відсутністю механізмів залучення кадрів інноваційних 

менеджерів, недостатнім рівнем інституційного забезпечення інноваційної 

діяльності. Особлива роль у структурі організаційно-економічного 

механізму управління належить регіональним і муніципальним 

органам керування, оскільки від їхньої компетенції залежить не тільки 

ефективність розроблювальної й реалізованої інноваційної політики, 

але й вектор спрямованості соціально-економічного регіону в цілому. 
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У цьому контексті пропонуємо такі напрямки організації взаємодії 

учасників процесу управління інноваційним розвитком: 

 підвищення якості управління й використання державних та 

суспільних фінансів на всіх рівнях управління; 

 сприяння проведенню соціально-економічних реформ на 

державному, регіональному й місцевому рівнях – створення стимулів 

для впровадження інструментів стратегічного планування, програмно-

цільового бюджетування, проектного управління, бюджетування, 

орієнтованого на результат, нових механізмів адміністративного  

регулювання й управління, взаємовідносин з органами місцевого 

самоврядування, розвитку механізмів державно-приватного партнерства; 

 стимулювання регіональних і місцевих стратегічних ініціатив, 

спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, створення 

стимулів для реалізації проектів розвитку соціальної інфраструктури й 

сприяння регіональній і місцевій владі в реалізації таких проектів; 

 стимулювання органами державної влади суб’єктів господа-

рювання до прискореного створення умов для високих темпів 

зростання в базових галузях економіки й збільшення доходів 

регіональних бюджетів. 

Загалом, результативний інноваційний розвиток відбудеться за 

виконанням принаймні двох умов: передачі повноважень від націо-

нального до регіонального (місцевого) рівня управління та розв’язання 

завдань сприяння й стимулювання розвитку державних, суспільних і 

приватних організацій у регіоні. 

З метою підвищення ефективності використання інноваційного 

потенціалу потрібно забезпечити практичну взаємодію науково-технологічної 

сфери зі сферою виробництва й іншими сферами життєдіяльності. Для 

цього необхідним вбачається розв’язання трьох ключових завдань:  

1. Створення маркетингових центрів для вивчення попиту 

виробничої, соціальної та інших сфер регіонального господарського 

комплексу на новітні технології, сучасні матеріали, продукти, послуги 

й доведення результатів аналізу до структур, зайнятих у сфері  

науково-технічних досліджень і розробок. 

2. З метою розвитку конкуренції в інноваційній сфері створення 

ринку пропозицій з удосконалення існуючих і створення унікальних 

технологій і продуктів на основі забезпечення прав і гарантій власників 

інтелектуальної власності. 

3. Всебічне сприяння у виникненні й розвитку ринкової інноваційної 

інфраструктури, у тому числі:  
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 створення регіональних центрів координації технологічного та 

інноваційного розвитку регіону;  

 створення інноваційно-технологічних центрів, орієнтованих 

на сприяння трансферу нових знань із галузі науки у виробництво, 

широкому впровадженню подвійних технологій і реалізації 

наукомісткої продукції;  

 розвиток малого інноваційного підприємництва на базі 

створюваних бізнес-інкубаторів, технопарків і технополісів;  

 створення центрів науки й високих технологій на базі великих 

наукових організацій і виробничих комплексів, що займають провідне 

положення у відповідних галузях науки й технологій;  

 реструктуризація частини галузевих науково-дослідних і 

проектних інститутів в інжинірингові фірми з розвиненою фінансово-

економічною, маркетинговою й комерційною інфраструктурою;  

 активізація створення системи підготовки й перепідготовки 

кадрів для інноваційної діяльності.  

Принципово новими завданнями для економіки України є формування 

цивілізованого ринку інтелектуальної власності й залучення в 

господарський обіг її об’єктів і результатів науково-технологічної 

діяльності. Сприяти вирішенню цих завдань може створення 

консультативного центру з питань авторського права й суміжних прав. 

Його призначення повинно полягати в тому, щоб допомогти зацікавленим 

особам одержати необхідну інформацію в зазначеній сфері.  

В організаційному плані необхідно забезпечити комплексність 

розв’язання програмних завдань, визначених у відповідних концепціях 

розвитку регіональних інноваційних систем, і більш тісний  

взаємозв’язок науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт 

(НДДКР) та інноваційних проектів, здійснюваних на території кожної 

області, з відповідними державними програмами. Принципами орга-

нізаційного забезпечення інноваційного розвитку регіонів на основі 

програмно-цільового методу мають бути: 1) бюджетні асигнування 

мають виступати в ролі каталізатора для залучення значно більшого 

обсягу позабюджетних коштів; 2) створення умов для продуктивного 

співробітництва органів виконавчої влади, бізнесу, некомерційних і 

громадських організацій, заснованого на комбінації економічних 

інтересів і взаємних зобов’язань.  

Враховуючи важливу роль ІКТ у формуванні організаційних 

платформ, процес інформатизації повинен розвиватися на двох рівнях: 

1) створення мережевої інноваційної інфраструктури, що поєднує 

локальні мережі в межах міста або регіону; 2) організація дистанційного 
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доступу до високопродуктивних інформаційно-обчислювальних ресурсів, 

освоєння мережевих технологій нового покоління.  

Як відомо, інноваційна діяльність ініціюється суб’єктами, що 

належать до трьох різних груп: зовнішні (національні: органи управління, 

транснаціональні корпорації й великі національні корпоративні 

структури й інші суб’єкти, що діють на території всієї країни або 

декількох регіонів); адміністрації регіонів, місцеві органи самовря-

дування; підприємства й організації приватного й суспільного секторів, 

включаючи окремих інноваційних підприємців, розташованих на даній 

території. Це і визначає специфіку інноваційної діяльності в регіоні: 

одночасно реалізуються інновації різного масштабу, які орієнтовані на 

різні ресурси й можливості регіону; цілі інноваційної діяльності, 

здійснюваної в регіоні різними типами суб’єктів, суттєво різняться
333

. 

Останнім часом в Україні набувають актуальності питання 

кластеризації. З цих позицій вважаємо, що до напрямів державної  

регіональної кластерної політики, які можуть бути реалізовані вже 

починаючи з 2012 року, мають відноситись: 

 виявлення і моніторинг ситуації щодо можливостей розвитку 

промислових кластерів на територіальному рівні, у тому числі 

виявлення структури кластера, територіальної локалізації його окремих 

ланок, фінансування аналітичних досліджень перспектив розвитку 

кластера на зовнішньому ринку, оцінка впливу кластера на територію і 

соціальну сферу;  

 формування комунікаційних площадок для потенційних учасників 

територіальних кластерів, у тому числі за рахунок їхньої інтеграції до 

процесу розробки й обговорення стратегій регіонального розвитку, сприяння 

обміну досвідом між регіонами щодо формування кластерної політики; 

 сприяння консолідації учасників кластера (у тому числі, через 

асоціативні форми), реалізація програм сприяння виходу підприємств 

кластера на зовнішні ринки, проведення спільних маркетингових 

досліджень і рекламних заходів, реалізація освітньої політики, погодженої з 

основними представниками кластера, забезпечення можливості кому-

нікації і кооперації підприємств і освітніх установ;  

 розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури в регіонах;  

 формування інституціонального середовища для розвитку 

регіональних промислово-інноваційних кластерів. 

                                                 
333 Инновационный потенциал научного центра: методологические и методические 

проблемы анализа и оценки / [О. Е. Алаев, А. О. Баранов, Г. В. Бобылев и др.] ; В. И. Суслов – 

рук. авт. кол. – Новосибирск : Сибирское научное издательство, 2007. – 276 с. 
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Загалом в Україні має зростати розуміння того, що для побудови 

ефективної інноваційної інфраструктури необхідно реформувати науково-

дослідний сектор, варто розглянути можливість руху до відкритої 

інноваційної системи з більш гнучкими механізмами, що надають 

організаціям можливості й для співробітництва, і, якщо це необхідно, 

для конкуренції. Побудувати таку систему дуже складно, оскільки тут 

немає традиції співробітництва організацій і спільного використання 

ними інформації, знань і ресурсів. Тому перехід України від відносно 

закритої науково-технологічної системи до відкритої інноваційної системи 

потребуватиме значного часу й серйозної політичної підтримки. 

З урахуванням специфіки науково-технологічної системи й структури 

економіки в умовах України варто проводити подвійну інноваційну 

стратегію, що поєднує модель, засновану на пропозиції з боку техно-

логічного сектора, і модель, засновану на попиті з боку споживачів. 

Оскільки НДДКР входять у сферу глобального бізнесу й покупці обирають 

на світовому ринку дослідницькі послуги найвищої якості, у моделі, 

заснованої на пропозиції з боку технологічного сектора, продукція 

науки має конкурувати із кращими світовими зразками. Ця модель 

вимагає сильної мотивації до комерціалізації та розширення української 

присутності на міжнародних ринках наукових досліджень і технологій. 

Оскільки для вітчизняних наукомістких товарів залишається характерною 

ознакою низька дохідність через їх невисоку конкурентоспроможність, 

це свідчить, що процес інтеграції України до світового господарства 

супроводжується формуванням несприятливої структури експорту, а 

відтак – малоперспективної моделі її міжнародної спеціалізації на 

низькотехнологічних товарах і послугах. В Україні одне запатентоване 

технологічне рішення створює у середньому у дев’ять разів меншу 

вартість високотехнологічного експорту, ніж у країнах ЄС. Ефективним 

засобом економічної політики досягнення стратегічно важливої і принципової 

мети є реалізація дієвої інноваційної моделі розвитку економіки країни 

та, головне, вдосконалення базового складового елемента такої моделі – 

механізму розбудови національної технологічної бази економіки і,  

відповідно, державних технологічних пріоритетів (табл. 4.2). 

Актуальним підходом сьогодні є так званий «примус до інновацій». 

Але зовсім необов’язково розуміти під ним надання підприємству 

плану з міністерства щодо проведення НДДКР або обов’язковий 

розмір коштів, що спрямовується на інновації. Існують цілком «м’які» 

інструменти такого примусу. Зокрема, з позицій застосування орга-

нізаційного ресурсу у цій якості можна активно використовувати 
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інструменти технічного регулювання, норми екологічної й енергетичної 

безпеки. Далі охарактеризуємо деякі з них.  

Технологічні коридори – це перелік обов’язкових вимог і обмежень, 

пропонованих до технічних параметрів застосовуваних технологій, 

споживчої продукції й послуг, що установлюється державою, з розбивкою 

по роках і наростанням їхньої жорсткості згодом. 

 

Таблиця 4.2 

Організаційні проблеми розвитку наукоємного 

високотехнологічного виробництва та шляхи їх розв’язання 

Проблеми 
Заходи щодо вирішення 

проблем 

Відповідальні 

виконавці 

Відсутність єдиного підходу 

до тлумачення та розуміння 

категорійного апарату як у 
сфері інноваційної діяль-

ності в цілому, так і у сфері 

науково-технічного розвит-
ку зокрема, особливо на рів-

ні органів державної влади 

Здійснення циклу освітніх 

програм для керівного складу 

всіх рівнів державної влади 
за допомогою системи на-

вчальних тренінгів: ділових 

ігор, семінарів, ділових бесід 
та інше 

Міністерство освіти та 

науки України; 

провідні фахівці в галузі 
інноваційної діяльності 

навчальних закладів та 

науково-дослідних 
установ 

Відсутність узагальнених ре-

зультатів наукових досліджень 
у сфері розвитку наукоємного 

та високотехнологічного ви-

робництва  

Проведення комплексних та 

системних досліджень у даній 
сфері  

Національна академія 

наук України, 
Міністерство економіч-

ного розвитку та торгівлі 

України, 
Держінновацій  

Відсутність повної та об’єк-

тивної інформації про стан 
та перспективи сфери науко-

ємного та високотехноло-

гічного виробництва в Україні 
та світі 

Створення постійно діючої 

Системи прогнозно-аналітичного 
забезпечення та моніторингу 

розвитку наукоємного та 

високотехнологічного 
виробництва 

Український інститут 

науково-технічної та 
економічної інформації 

(УкрІНТЕІ) 

Джерело: розроблено автором 

 
Мова йде не просто про технічні регламенти й стандарти, а про 

вибудовування цих регламентів у систему, у ланцюжок взаємозалежних 
обмежень, спрямованих на зміну технологічного рівня відповідної галузі. 
Упроваджуючи такі стандарти, держава не тільки знижує енерго-
ємність вітчизняної економіки й піклується про здоров’я громадян, але 
й стимулює виробників звертатися до розроблювачів нових  
технологій, формує потужний довгостроковий попит на їхні послуги. 

Більшість розвинених країн уже давно використовують такий 
підхід. Найбільшу популярність одержали норми для автомобільних 
двигунів Євро-1, 2, 3, 4 або нормативи гучності для авіаційних двигунів.  
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Антимонопольне регулювання. Варто доповнити державну анти-
монопольну політику низкою інструментів, що дозволяють державі 
регулювати процеси концентрації у вітчизняній економіці в прив’язці 
до рішення питань технологічного розвитку. Наприклад, узгодження 
угод по злиттю й поглинанню могло б супроводжуватися висуванням 
конкретних умов переходу виникаючого монопольного об’єднання до 
тих або інших передових технологій. У випадку невиконання цих умов 
монополісти мають піддаватися штрафам та іншим санкціям, аж до 
примусової реорганізації й зворотного поділу. Інноваційна політика 
має заохочувати виникнення тимчасових «інноваційних монополій». 

Можливість одержання держпідтримки. Вона може бути пов’язана із 
проведенням певних заходів щодо інноваційного розвитку, участі в 
пріоритетних інноваційних проектах. Наприклад, підтримка буде нада-
ватися в першу чергу підприємствам за умови наявності в них 
програми інноваційного розвитку, що включає заходи щодо підвищення 
енергоефективності, розробцки й виведення на ринки нової продукції, 
впровадження передових технологій. Аналогічно можуть бути сфор-
мульовані вимоги до учасників тендерів на надання послуг і продаж 
продукції державі. 

Допуск транснаціональних компаній на умовах локалізації. Досвід 
інших країн показує, що варто не тільки створювати сприятливий 
режим для іноземних інвесторів, але й висувати їм зустрічні вимоги, 
що стосуються передачі технологій, ліцензій, розміщення в країні, 
окрім виробничих підрозділів, ще й дослідницьких центрів. 

Завдання для держкомпаній. У цьому сегменті держава може 
директивно встановлювати завдання із досягнення технологічних орієнтирів. 
Держкомпанії мають бути зобов’язані розробити, прийняти й опублі-
кувати довгострокові плани й програми технологічного й інноваційного 
розвитку, плани перспективних НДДКР, розробки нових продуктів і 
закупівлі нової техніки. Інформація про ці програми й плани має 
надаватися у відповідні профільні міністерства, а також публікуватися 
у відкритому доступі, щоб потенційні розроблювачі планували свою 
діяльність. Представники держави в керівних органах держкомпаній 
мають контролювати хід розробки й реалізації цих програм. Варто 
встановлювати для кожної держкомпанії величину коштів, що виділяються 
на інноваційні проекти. 

Прямий і непрямий політичний тиск. Один з найпростіших способів 
«примусу до інновацій» – прямий політичний тиск на керівників 
компаній з метою домогтися від них реалізації певних дій у необ-
хідному напрямку: збільшення фінансування досліджень і розробок, 
створення корпоративних R&D-центрів або кооперації з існуючими 



Яненкова І. Г. 

 

 

299 

науковими інститутами, впровадження певних технологій і т.ін. Щодо 
непрямого тиску, то мова йде про відповідні «сигнали», що надаються 
через різноманітні ЗМІ та інші канали комунікації, про те, що на 
доброзичливе ставлення з боку держави можуть розраховувати тільки 
ті керівники, хто займається інноваціями. 

Вирощування «чемпіонів». Крім стимулювання попиту в існуючих 
компаніях, необхідно ставити завдання цілеспрямованого формування 
в Україні нових високотехнологічних виробництв цивільної продукції 
світового рівня. 

Звичайно, кращий спосіб «примусу до інновацій» – розвиток 
конкуренції на внутрішньому ринку. Головним завданням держави має 
бути сприяння розвитку й підтримці здорової конкуренції в економіці 
країни. У тому числі шляхом залучення в Україну іноземних виробників.  

Таким чином, метою управління інноваційною діяльністю є створення 
системи взаємодії всіх учасників інноваційного циклу (наука, НДДКР, 
виробництво, комерціалізація) та використання науково-технологічного і 
виробничого потенціалу регіону. Процес організації управління  
інноваційною діяльністю слід розпочинати із розробки ієрархії цілей 
та започатковувати на таких принципах: модульна структура діяльності 
(принцип поділу на макро- та мікрорівень); інтеграція в існуючу схему 
управління регіонами; організаційна єдність інноваційного розвитку з 
економічним, соціальним та державним розвитком суспільства; 
збалансований розвиток фундаментальних, прикладних досліджень та 
розробок за рахунок прямої державної підтримки економічного 
стимулювання інноваційної діяльності підприємств; сприяння розвитку 
ринку науково-технологічної продукції, збалансованому розвитку наукового, 
освітнього та виробничого потенціалів та інше. 

Економічна політика має більшою мірою враховувати ту обставину, що 
інноваційна активність залежить не тільки від фінансової складової 
капітальних вкладень,

 
обумовленої рівнем інфляції. Досвід країн світу 

показує, що назалежно від того, наскільки вони підготовлені до 
ринкових перетворень, які їх фінансовий стан та стан продуктивних 
сил, інноваційна активність у кінцевому підсумку залежить від 
потреби в удосконаленні виробництва. Зазначене є найважливішою 
умовою використання фінансових і грошово-кредитних інструментів 
як ефективного засобу, що корегує економічні інтереси відповідно до 
загальнодержавних цілей і завдань. Проте конкретні заходи впливу 
держави мають бути законодавчо закріплені в рамках інноваційно-
промислової політики і не змінюватися при її проведенні. Просте 
послаблення податкового пресу, пільгове кредитування, субсидування 
окремих регіонів без урахування особливостей відтворювальних процесів, 
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що відбуваються в них, готовності до відновлення виробничого 
потенціалу лише провокує додатковий попит на інвестиційну продукцію, 
але не покращує інвестиційного клімату. 

В умовах кризи найбільш актуальним (як показує досвід деяких 
країн) вбачається здійснення інфраструктурних проектів, де кожна із 
сторін партнерства робить свій внесок у загальний проект. Так, з боку 
бізнесу таким внеском є: фінансові ресурси, професійний досвід, 
ефективне управління, гнучкість та оперативність у прийнятті рішень, 
здатність до новаторства і т.ін. Участь підприємницького сектора в 
спільних проектах супроводжується впровадженням більш ефективних 
методів роботи, удосконаленням техніки і технології, розвитком нових 
форм організації виробництва, створенням нових підприємств, у т.ч. з 
іноземним капіталом, налагодженням ефективних коопераційних зв’язків з 
постачальниками і підрядниками. На ринку праці , як правило, 
підвищується попит на висококваліфіковані й добре високооплачувані 
професії. На стороні держави в проектах – правомочності власника, 
можливість податкових та інших пільг, гарантій, а також одержання 
деяких обсягів фінансових ресурсів. Держава як основний регулятор 
має право перерозподіляти за необхідності ресурси з суто виробничих 
програм на соціальні цілі (освіта, охорона здоров’я, наука, культура), а 
це в багатьох випадках не тільки сприяє загальному поліпшенню 
соціально-економічного клімату, підвищує інвестиційний рейтинг  
країни, але й прямо позначається на партнерських проектах. Більше 
того, у державно-приватному партнерстві (ДПП) держава одержує 
більш сприятливу можливість зайнятися виконанням своїх основних 
функцій – контролем, регулюванням, дотриманням суспільних інтересів. 

Економічний зміст державно-приватного партнерства можна 
трактувати як форму здійснення компромісу інтересів між учасниками, 
що виражається в залученні інвестицій до реального сектора 
економіки, економічному розвитку регіонів та полегшенні виходу  
економічних агентів на ринки капіталів. 

Як показує практика, в усіх випадках упровадження моделі ДПП, 
після рішення задач законодавчого порядку, виникають задачі іншого 
рівня – це вибір та реалізація стратегії управління на рівні окремих 
компаній. Зокрема, після рішення поточних задач менеджменту 
компаній слід зосередити свою увагу на більш довгострокових цілях і 
задачах. Для їх рішення розробляються стратегічна концепція, стратегія 
підприємства і, на основі SWOT-аналізу та бізнес-планів, стратегії для 
кожного підрозділу. Наступною важливою задачею для менеджменту 
підприємства є структурування організації та забезпечення відповідності 
цій проблемі, тобто формування моделі адаптивності системи управління. 
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Під адаптивністю системи управління підприємством слід розуміти 
відповідність організаційної структури, методів, принципів і механізмів 
управління підприємством цілям, функціям і стратегіям підприємства 
та його підрозділів.  

Для реалізації цілей інноваційної політики держава може застосовувати 
прямі й непрямі важелі впливу, співвідношення яких залежатиме від 
економічної ситуації та обраної концепції державного регулювання – 
ринкової чи адміністративної. У період економічної нестабільності 
найчастіше застосовують таку модель державного управління, яка 
передбачає активне втручання та контроль органів влади за діяльністю 
виробничого сектора. Свого часу державне регулювання такого типу 
забезпечило інноваційний розвиток Японії та Німеччини, а на  
сучасному етапі застосовується в Китаї. 

Перехід до інноваційного типу розвитку економіки обумовлює 
необхідність підвищення якості робочої сили та вимагає інноваційного 
управління трудовими ресурсами, що є рушійною силою й економічною 
основою стратегічного розвитку. Одним із головних завдань, що стоїть 
перед науковцями та менеджерами, є розробка методології управління 
інтелектуальним потенціалом регіону, що сприяє мобілізації персоналу для 
впровадження нової техніки, високих і подвійних технологій, ноу-хау, 
а також управлінських нововведень. З огляду на те, що найцінніший 
ресурс наукомісткого виробництва – персонал, будь-яка стратегія 
розвитку регіону має передбачати адекватну концепцію розвитку 
інтелектуального потенціалу і максимальне використання професійних 
знань і навичок персоналу.  

У сучасних умовах розвитку економіки України єдиним фактором, 
розвиток якого має досить великий ресурс як за якісними і кількісними 
параметрами, так і за тимчасовими показниками, є людський капітал. 
Якісне перетворення праці окремих працівників у процесі особистісного і 
професійного розвитку призводить до поповнення їхнього інтелекту-
ального потенціалу й інтелектуального капіталу. У результаті  
інтелектуальної взаємодії співробітників на рівні окремих компаній 
формується своєрідний «колективний мозок», що акумулює наукові 
знання працівників, їхню інтелектуальну власність, накопичений 
професійний і творчий досвід. Визначальною особливістю передачі 
результатів наукових досліджень для їхнього освоєння у виробництві є 
створення і розвиток системи комерційних форм взаємодії науки і 
виробництва. За таких умов інноваційна діяльність являє собою систему 
взаємопов’язаних між собою стадій загального інноваційного циклу 
розвитку виробництва, що починається з набуття (придбання)  
населенням країни певної суми знань у системі освіти й закінчується 
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використанням матеріалізованих інноваційних результатів інтелектуального 
розвитку суспільства в секторах економіки. Звідси випливає 
необхідність комплексного вирішення проблеми фінансового  
забезпечення кінцевих результатів розвитку, що полягає у визначенні 
оптимальних співвідношень в обсязі фінансових ресурсів, що спрямо-
вуються на реалізацію окремих стадій придбання, використання і 
створення нового знання. 

Одним із складних завдань активізації інноваційної діяльності в 
Україні залишається трансформація науково-технологічних розробок в 
інноваційний продукт, тобто проблема комерціалізації науково-техно-
логічної сфери і вибору найприйнятніших способів капіталізації 
інтелектуального потенціалу. Серед основних організаційних механізмів 
вирішення цієї проблеми є створення малих підприємницьких науково-
технологічних фірм, заснованих безпосередньо носіями інтелектуального 
потенціалу – власниками інтелектуальної продукції, статутний капітал 
яких повинен формуватись, в основному, за рахунок об’єктів цієї 
власності у формі нематеріальних активів. Такий метод капіталізації 
інтелектуального потенціалу, на відміну від традиційних способів 
продажу результатів НДДКР за угодами чи ліцензіями, має певні 
переваги: по-перше, він є гнучким інструментом залучення інвестицій, 
оскільки корпоративні права заснованих на зазначених засадах фірм 
стають об’єктом купівлі-продажу на ринках інновацій; по-друге, 
автори інноваційних розробок отримують право участі в розподілі 
прибутків від реалізації інноваційних проектів. 

Упровадження наведених пропозицій дозволить забезпечити 
проведення стабільного, широкомасштабного, поглибленого аналізу 
стану й тенденцій розвитку інноваційних процесів, які є важливими 
передумовами підготовки та прийняття управлінських рішень, від-
працювання організаційно-економічних заходів щодо активізації інноваційної 
діяльності, визначення тенденцій її розвитку, розробки комплексу 
обґрунтованих пропозицій щодо шляхів подальшого реформування 
систем національного управління економікою та її переходу на шлях 
технологічної модернізації. 

Практика показала, що неформальне співробітництво наукових, 
інженерних, виробничих груп фахівців має вибуховий синергетичний 
ефект, який збагачуює кожного з учасників новими можливостями, 
новими підходами до розв’язання завдань, що стоять перед ними, 
ідеями, почерпнутими зі спілкування з колегами. Так, наприклад, 
ефективною може бути практика створення та кооперація Регіональних 
центрів наноіндустрії, Торгово-промислової палати РФ, галузевих і 
академічних інститутів, промислових і малих підприємств у рамках 
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Національної асоціації наноіндустрії, завданнями якої є: створення 
цивілізованого ринку нанотехнологій; захист інтересів розроблювачів, 
виробників і споживачів нанопродукції; організація єдиного інформаційного 
простору для розвитку прикладних напрямків нанотехнологій і ново-
введень на їхній основі; створення умов для реалізації інноваційних 
нановиробництв у сфері малого підприємництва; сприяння просуванню 
нанотехнологій і нанопродуктів російських підприємств і організацій 
на світовий ринок. Зокрема, у царині застосування організаційного 
ресурсу зазначене передбачає: створення мережевої структури обміну 
інформацією для членів асоціації; організація міжрегіональних техно-
логічних ланцюжків для виробництва затребуваної на споживчому 
ринку продукції наноіндустрії; аналіз і проведення моніторингу 
завдань і проблем розвитку промислових підприємств, інших секторів 
економіки з метою вибору тих напрямків впровадження, де використання 
нанотехнологій призводить до зміни якісних показників; організація з 
метою обміну досвідом тематичних семінарів, присвячених окремим 
напрямкам розвитку і впровадження нанотехнологій і т.ін.  

Держава, що, з одного боку, має в ідеалі бути найбільш зацікавленим 
замовником соціальних інновацій, а з іншого боку – активним 
учасником інноваційного процесу, у силу все більшого ускладнення 
історичного процесу й організації суспільства, бюрократичного  
характеру й інерційності державних інститутів у сучасних умовах 
також не може досить ефективно здійснювати інноваційну функцію, і 
в першу чергу – у плані довгострокових стратегічних завдань. 

Необхідно посилити координацію інноваційної діяльності, ініційованої 
різними відомствами. Рекомендується вжити заходів для забезпечення 
реального (а не формального) узгодження інтересів і дій. Для реалізації цієї 
мети рекомендується поєднувати учасників інноваційного процесу 
навколо проектів національного значення, що мають серйозну політичну 
підтримку, таких як технопарки й мегапроекти. До того ж, поряд з 
формуванням самого проекту, важливо розробляти ще й сценарії його 
реалізації, тобто погоджену позицію всіх зацікавлених учасників. Саме 
тому особливого значення набувають комунікативний процес, обмін 
думками в межах утворених організаційних платформ. 

 

  


