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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

РЕСУРСУ НА РІЗНИХ РІВНЯХ 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ 

ПРОЦЕСАМИ 
 

 

2.1. Організаційні функції державних органів влади в 

інноваційній сфері 
 

Ретроспектива показує, що в умовах централізованого управління 

національним господарством колишнього СРСР був сформований і 

діяв механізм управління створенням складної техніки. Найбільш  

ефективно він діяв при створенні систем озброєння, енергетичних і 

транспортних систем. Наприклад, ракетно-космічні системи створювалися 

відповідно до державних комплексно-цільових програм із використанням 

методів і світового досвіду мережевого планування та керування з 

гнучким маневруванням ресурсами. У той період було створено багатий 

заділ нормативно-методичного забезпечення процесу інновацій, національна 

система стандартів (ЄСКД, ЄСТД, ЄСПД, СРПП), що гармонізувалася 

з вимогами міждержавних органів стандартизації.  

Державний комітет з науки і техніки відбирав проекти, що надходили 

від різних рівнів (раціоналізатори, науково-виробничі колективи, 

конструкторські бюро, підприємства-новатори, міністерства). Він же 

контролював усі інстанції і зводив інноваційні плани міністерств у 

народногосподарський план, щоб підрахувати обсяг капітальних вкладень і 

розробити національну інвестиційну програму.  

Командна економіка вимагала виконання директив, однак залишала 

можливість маневру на рівні підприємства. Зокрема, рішення про  

інновації на підприємстві приймалося на підставі того, наскільки вони 

збільшували валовий обсяг виробництва (важливий критерій оцінки 

успішності радянського підприємства), сприяли зростанню прибутку і 

зниженню витрат. Імовірне зниження обсягів виробництва при впровадженні 

інновації було принциповою причиною опору її реалізації. У той же 

час полегшувала життя і знижувала опір можливість маневру, яку 
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забезпечували такі обставини: нечітко сформульовані планові завдання, 

компенсація коливань у випуску продукції за рахунок «гри», 

побудованої на цінах, а не реальної вартості доступних ресурсів, а 

також допустимість додаткових запитів щодо постачання
179

 . 

Підприємства мали спеціальний фонд на технічне відновлення, що 

складався з амортизаційних відрахувань, розрахункової частки від 

обороту і прибутку. Однак у разі потреби складалося обґрунтування 

про виділення додаткових засобів, яке узгоджувалося по вертикалі. Як 

правило, діючим аргументом на користь дофінансування під «нововведення» 

було посилання на складність повного врахування всіх необхідних для 

інновації матеріалів і робіт. Даний аргумент ефективно використовувався в 

процесі договору з різними інстанціями і був обумовлений не  

економічними задачами, а можливістю додаткового постачання дефіцитних 

ресурсів. Таким чином, практика договірних відносин дозволяла корегувати 

недоліки і перекоси планування. 

Як правило, у розробці й установці нового обладнання брали участь 

галузеві НДІ. На рівні підприємства відповідальними за впровадження 

інновацій були головні інженери, яким підпорядковувалися конструктори, 

технологи, начальники лабораторії, планового відділу, економісти. 

Упровадження інновацій здійснювалося в експериментальних цехах 

або на дослідному виробництві, а технологічна підготовка – власне в 

цехах. Однак управлінський контроль мав визначені межі, викликані 

індивідуалізацією робочого місця при масовому характері виробництва. 

Характерною рисою індивідуалізації була не вузька спеціалізація, а 

«багатопрофільність» умінь працівника: уміння не тільки керувати 

верстатом, але і ремонтувати його, що в умовах дефіциту часу означало 

уміння діставати запасні частини. Саме під цей характер кваліфікації 

була налаштована система підготовки працівників, важливою складовою 

якої було наставництво»
180

. Ця особливість організації виробництва 

була підставою для опору щодо інновацій виробництва. Були,  

звичайно, винятки, але алгоритм здійснення інновацій був приблизно 

однаковим на всіх підприємствах. 

                                                 
179 Berliner J. S. The Innovation Decision in Soviet Industry. – Cambridge : The MIT 

Press, 1976. – Р. 413-414. 
180 Кабалина В. Трудовая мобильность : организационные, институциональные и 

социально-структурные факторы [Електронний ресурс] / В. Кабалина; Сайт «Наука-
Интернет-Россия». Анотированный каталог-рубрикатор. – Режим доступу: <http://www.nir.ru/ 
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Однак існуюча тоді жорстка розподільна система і монополія окремих 

промислових підприємств ніяк не стимулювала виробників до 

впровадження нової техніки. З іншого боку, безліч затверджених 

державними органами в пострадянський час комплексних програм 

страждала як відсутністю системного підходу до рішення поставлених 

проблем, так і незабезпеченістю ресурсами для їхнього виконання, що 

вкрай розхитало державну дисципліну. Крім того, до виконання цих 

програм допускалося досить обмежене коло підприємств, а ресурсний 

потенціал при цьому оцінювався формально (найчастіше при 

проведенні тендерів головний критерій – найнижча ціна).  

Теперішній стан розвитку науково-технологічної сфери та інноваційної 

діяльності в Україні свідчить про системну кризу, що з кожним роком 

загострюється. І відбувається все це на фоні постійних розмов на всіх 

рівнях державної влади про необхідність впровадження інноваційної 

моделі розвитку країни. За двадцять років незалежності України як 

держави так і не була сформована організаційна система, яка б опікувалася 

проблемами переходу національної економіки на інноваційну модель 

розвитку, хоч спроби ці постійно виникають, а результату – сформованої 

НІС, адекватної ринковим вимогам і сучасним глобальним викликам, – 

і до цього часу немає. 

Згідно із сучасними науковими уявленнями, прискорення інноваційного 

розвитку повинно розв’язуватись шляхом поєднання дій на двох основних 

напрямах економічного розвитку: 1) здійснення централізовано керованої 

структурної модернізації економіки на основі створення сприятливих 

умов для широкого розповсюдження прогресивних технологій і згортання 

застарілих виробництв; 2) організації високоефективного внутрішнього 

ринку й обов’язково його інноваційного сегмента. На жаль, практика 

сучасної української дійсності вказує на відсутність на усіх рівнях 

керівництва господарством серйозної уваги до ролі та значення 

організаційних інновацій, упровадження яких дозволило б підвищити 

результативність не лише системи управління, але й прискорити 

розвиток економіки на інноваційній основі. 

Діяльність щодо оцінки результативного застосування організаційного 

ресурсу потрібно розпочинати із встановлення організаційних проблем, 

тобто проблем, пов’язаних із неефективністю взаємодії всередині 

центра компетенції як організаційної структури, покликаної вирішувати 

завдання розробки, впровадження й підтримки. Організаційна неефек-

тивність, зокрема, проявляється в тому, що на вирішення організаційних 

питань, наприклад, узгодження формату національної інноваційної 
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системи, змісту та положень нормативно-законодавчих актів, проектних 

рішень і т.ін. витрачається значний час (так, в Україні на розробку і 

затвердження Концепції розвитку національної інноваційної системи
181

 

пішло майже три роки. А після зміни влади шляхом чергових парла-

ментських виборів про неї ніхто не згадує). 

За всі роки незалежності організаційна структура управління на 

усіх його ієрархічних рівнях як головний інструмент керування, що 

регламентує склад, величину, розміщення, профіль діяльності, відпо-

відальність, підпорядкованість структурних підрозділів, поєднаних загальним 

апаратом керування для виконання всіх цільових функцій, зафіксованих у 

відповідних постановах чи статутах, так і не зазнала суттєвого пере-

проектування. 

Із часу набуття незалежності відбувалися постійні реорганізації 

центрального органу виконавчої влади з питань науково-технологічної 

політики. У 2005-2011 рр. було здійснено певні спроби з оптимального 

перерозподілу повноважень між державними органами управління 

науково-технологічною та інноваційною сферою. Проте вони не  

носили системного характеру. Про це, зокрема, свідчить покладання 

відповідно до Указу Президента України від 19.07.2005 р. на Мінпром-

політики функцій спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної інноваційної 

політики в сфері промисловості. Пройшло трохи більше року і ці 

функції були анульовані в Положенні про Мінпромполітики, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. № 1538, у якому 

серед основних завдань Міністерства визначено лише «забезпечення 

реалізації державної інноваційної політики у сфері промисловості».  

На жаль, утворення згідно із Указом Президента України від 

30.12.2005 р. Державного агентства України з інвестицій та інновацій 

(Держінвестицій), яке було визначено в якості спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної та  

інноваційної діяльності, не внесло чіткої визначеності щодо розподілу 

функцій між Агентством, МОН, а також Мінекономіки. Так, згідно із 

Положенням про МОН, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

від 19.12.2006 р. № 1757, воно було визнано «головним органом у 

системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації 

державної політики у сфері інноваційної діяльності». Указ Президента 

                                                 
181 Постанова Верховної Ради України від 13.07.99 р. № 916-14 «Про Концепцію 

науково-технологічного та інноваційного розвитку України» // Відомості Верховної 

Ради України. – 1999. – № 37. – Ст. 336. 
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від 06.06.2011 р. № 645/2011 додав Міністерству освіти, науки, молоді 

та спорту повноважень із формування державної політики у сфері 

інновацій та інформатизації. 

Водночас ряд завдань і функцій Агентства, зокрема щодо участі у 

формуванні та забезпеченні реалізації державної інноваційної політики, 

визначення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності дублювали 

відповідні завдання і функції, передбачені Положенням про МОН. 

Крім того, відповідно до Закону України «Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків», прийнятому 12.01.2006 р., 

тобто після Указу Президента України щодо Держінвестицій, незважаючи 

на те, що технопарки є елементами інноваційної інфраструктури, яка 

належить до сфери управління Держінвестицій, їх державну реєстрацію 

продовжував здійснювати МОН, так само як і затвердження пріоритетних 

напрямів діяльності кожного з технологічних парків, а також експертизу, 

державну реєстрацію їх проектів, контроль і моніторинг за реалізацією 

цих проектів. 

Не внесло чіткості в розподіл функцій між центральними органами 

виконавчої влади, що тією чи іншою мірою здійснюють державне  

управління науково-технологічною та інноваційною діяльністю, також 

Положення про Мінекономіки, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів від 26.05.2007 р. № 777, згідно з яким це Міністерство «бере 

участь у розробленні стратегії та механізму реалізації державної  

науково-технічної та інноваційної політики, підготовці пропозицій 

щодо визначення обсягів і цільового спрямування бюджетного 

фінансування наукової та науково-технічної діяльності, проводить 

аналіз науково-технічного потенціалу та ефективності його використання». 

З Положення не зрозуміло, який орган центральної виконавчої влади 

формує стратегію і механізми в кінцевому підсумку, оскільки ні 

Агентству, ні МОН вказані функції не доручаються, а Мінекономіки 

України – лише бере участь у підготовці вказаних документів. Водночас 

функції щодо визначення обсягів бюджетного фінансування науки, 

аналізу науково-технічного потенціалу та ефективності його використання 

Мінекономіки повинно, на нашу думку, здійснювати разом із МОН, 

проте вони не передбачені положенням про це Міністерство. Відсутня 

належна координація, взаємозв’язок, зокрема між МОН і Мінекономіки 

щодо формування і реалізації державних наукових і науково-технічних 

програм, наукових частин державних цільових програм. 

Найбільш результативною, на нашу думку, була дія Міністерства у 

справах науки і технологій, що досить успішно функціонувало в 1996-
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1999 рр. У ці роки були створені основні концептуальні та законодавчі 

засади державної науково-технологічної та інноваційної політики, зокрема 

Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку (1999 р.), 

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (1998 р.), 

«Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності  

технологічних парків» (1999 р.), започатковано розроблення законопроекту 

«Про інноваційну діяльність». 

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2010 р. 

№ 290
182

 з метою забезпечення ефективного формування та реалізації 

державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної 

діяльності та трансферу технологій було утворено Державний комітет 

України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку як 

центральний орган виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності на базі департаменту науково-технологічного 

розвитку, департаменту інновацій та трансферу технологій Міністерства 

освіти і науки та департаменту інновацій Державного агентства з 

інвестицій та інновацій шляхом їх виділення із складу зазначених 

центральних органів виконавчої влади. Комітет є правонаступником 

Міністерства освіти і науки в частині забезпечення реалізації державної 

політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності 

та трансферу технологій.  

Постановою Кабінету Міністрів України № 356 від 17 травня 2010 

року
183

 перейменовано Державне агентство України з інвестицій та 

інновацій на Державне агентство України з інвестицій та розвитку. У 

Положенні про зазначений орган записано, що Державне агентство 

України з інвестицій та розвитку (Держінвестицій) є центральним 

органом виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності. Держ-

інвестицій у своїй діяльності взаємодіє з Мінекономіки як головним 

(провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади 

із забезпечення реалізації державної інвестиційної політики. Держ-

інвестицій узагальнює практику застосування законодавства з питань, 

                                                 
182 Постанова Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2010 р. № 290 «Про утворення 

Державного комітету України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку» 

[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. – 
Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=290-2010-%EF>. 

183 Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2010 р. № 356 «Про 

Державне агентство з інвестицій та розвитку» [Електронний ресурс] / Нормативна база 
України (пошуковий сервер онлайн). – Режим доступу: <http://www.nau.ua/druk.php? 

name=326872-17052010-0.txt>. 
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що належать до його компетенції, розробляє пропозиції  щодо 

вдосконалення такого законодавства, організовує у межах своїх 

повноважень виконання актів законодавства та здійснює контроль за їх 

реалізацією. У Додатку Ж систематизовано функції по всім органам 

управління інноваційною діяльністю.  

Таким чином, не вирішеним і до цього часу залишається завдання 

щодо чіткого і конкретного визначення функцій, відповідальності і 

повноважень органів державної влади з метою забезпечення структурної 

повноти механізму державного управління, системної взаємодії та  

координації між його окремими органами, разом із чітким окресленням і 

розмежуванням відповідних прав і завдань, а також обов’язкових для 

всіх органів влади науково-технологічних і інноваційних пріоритетів у 

їхній діяльності. Зазначена обставина прямо впливає на якість органі-

заційного ресурсу, і як наслідок, спричиняє незадовільні тенденції в 

інноваційній діяльності України. 

Загалом, для виходу із зазначеної ситуації цілком підходить зазначене: 

«Треба лікувати головну хворобу країни – безсуб’єктність. Ця хвороба 

вразила тією чи іншою мірою всіх основних учасників модернізаційного 

процесу (держава, суспільні й політичні співтовариства, соціальні 

інститути). Головні її симптоми: блокування рефлексії; нездатність  

адекватно сприйняти й оцінити ситуацію, що склалася, піднятися над 

нею, самовизначитися й самоідентифікуватися; відсутність сміливих, 

добре обміркованих «проривних» ідей і готовності, уміло взаємодіючи 

з іншими суб’єктами, їх реалізувати»
184

. 

 «Вертикаль влади» тільки видається керованою по вертикалі. Це 

ілюзії: висока керованість при високому рівні корупції бюрократичного 

апарату неможлива в принципі, тому що в цьому випадку «горизонтальні» 

фінансові інтереси окремих груп і відомств домінують над інтересами 

держави й суспільства. Те ж саме поширюється й на координацію по 

горизонталі, що можна бачити на прикладі економіки, яка ніяк не  

бажає вийти з «тіні». «Вертикаль влади» в принципі не здатна до 

розробки Стратегії розвитку. У ній просто відсутні стратегічні суб’єкти. Вони 

в ній і не передбачені, оскільки неминучо породжують ту «прозорість», яка 

зовсім не потрібна корумпованим чиновникам. Саме з цих позицій 

наука повністю відсторонена від реальних механізмів управління.  

                                                 
184 Лепский В. Е. Становление стратегических субъектов: постановка проблемы 

[Електронний ресурс] / В. Е. Лепский // Рефлексивные процессы и управление. – 2002. – 

Т. 2. – № 1. – С. 5-23. – Режим доступу: <http://www.reflexion.ru/Library/Lepsky_2002_1.htm>. 
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Відсутність державної ідеології і стратегії розвитку ускладнює процеси 

формування і самовизначення стратегічних центрів, координацію їх 

роботи, а також адекватну оцінку їх діяльності. 

Одна із серйозних проблем щодо формування організаційного 

ресурсу – сучасна державна кадрова політика в площині формування 

професійного соціально-позитивного державного кадрового корпусу. 

Серед причин, що послабили зазначену складову, можна назвати втрату 

уваги до державного апарату в контексті мінімізації втручання держави в 

процес формування ринкової економіки (ліберальний підхід); нехтування 

принципами адміністративного менеджменту, що призвело і далі 

продовжує призводити до хаотизації структури органів державної 

влади, розмитості змісту функцій і правових статусів державних посад; 

відтік з адміністративної системи кваліфікованих кадрів і декваліфікація 

фахівців, що залишилися на службі, у зв’язку з відсутністю в них 

знань, досвіду і компетенцій державного управління в умовах розбудови 

нового формату економіки. 

Загальний напрямок розвитку державної служби нормативно закріплено 

в Програмі розвитку державної служби на 2005-2010 роки
185

, де 

зазначається, що здійснення економічних і соціальних перетворень, 

досягнення економічного зростання та надання державою управлінських 

послуг на високому рівні, просування в напрямку європейської інтеграції 

можливі лише за умови створення ефективної системи державного 

управління
186

, що відповідає стандартам демократичної, правової держави з 

соціально орієнтованою ринковою економікою. Особлива роль надається 

кадровому складу державних служб, оскільки кадри – це обличчя 

влади, особливий інструмент ефективного здійснення державної політики. 

Від професійної компетентності кадрів, їх моральності, бажання само-

вдосконалення і службового зростання суттєво залежать результати 

суспільних перетворень. 

За визначенням професора Г. Атаманчука, для державного службовця 

державна служба є професійною діяльністю, що можна розглядати як 

практичну та професійну участь у здійсненні цілей і функцій держави 

через виконання обов’язків і повноважень на посаді в конкретному 

                                                 
185 Програма розвитку державної служби на 2005-2010 роки [Електронний ресурс] / 

Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. – Режим доступу: <http://www.kmu.gov.ua/control/ 

uk/publish/popup_article?art_id=8927431>. 
186 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2004 р. № 746/7 «Про Концепцію 

розвитку законодавства про державну службу на 2005-2010 роки» // Офіційний вісник 

України. – 2004. – № 23. – С. 14-15. 
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державному органі
187

. Є. Клімов пропонує розглядати професійну діяльність 

державних службовців через призму «професійного менталітету», а 

саме через аналіз професійної свідомості та професійної поведінки 

людини з метою оптимізації міжособистісних відносин і розумного 

подолання конфліктів у сфері праці
188

. С. Колот, характеризуючи 

професійну діяльність державних службовців, зазначає її підвищену 

емоційність, яка підтверджується тим, що, по-перше, професійна 

діяльність держслужбовців передбачає необхідність міжособистісного 

контакту; по-друге, від державного службовця очікується стимулювання 

емоційного стану іншої людини; по-третє, керівник контролює роботу 

службовців за допомогою заохочень і покарань
189

.  

Сьогодні зроблено спроби усунути деякі прогалини державної кадрової 

політики шляхом розробки відповідної стратегії
190

. Стратегія державної 

кадрової політики спрямована на розв’язання проблем кадрової сфери, 

серед яких невідповідність кадрової політики вимогам трансформа-

ційних процесів у державі; недосконалість законодавчої бази, яка не 

надає кадровим процесам правової обґрунтованості, урегульованості 

та захищеності, соціального забезпечення персоналу; відсутність 

стратегічного управління щодо підготовки кадрів відповідно до потреб 

суспільства; нерозвиненість кадрових інститутів, недостатня кваліфікація 

персоналу кадрових служб; наявність певного професійного розриву 

між поколіннями кадрового корпусу державного управління; недостатнє 

застосовування наукових підходів, результатів наукових досліджень 

при виробленні та реалізації державної кадрової політики. 

Слід зазначити, що Президентом України поставлено завдання Кабінету 

Міністрів України, Адміністрації Президента України, Національному 

інституту стратегічних досліджень розробити пропозиції стосовно  

адміністративної реформи в Україні
191

. Зазначена реформа має, принаймні, 

                                                 
187 Атаманчук Г. В. Теория государственного управлення : учеб. пособ. / Г. В. Атаманчук. – 

М. : Омега-Л, 1997. – 136 с. 
188 Климов Е. К. Профессиональный менталитет и психологическая гипотеза / 

Е. К. Климов // Общественная наука и современность. – 1995. – № 6. – С. 141-143. 
189 Колот С. А. Основы психологической самопомощи социального работника : учеб. 

пособ. / С. А. Колот. – Одесса : Наука и техника, 2005. – 35 с. 
190 Стратегія державної кадрової політики [Електронний ресурс] / Офіційний сайт 

Головного управління Державної служби України. – Режим доступу: <http://www.guds.gov.ua/ 

control/publish/article?art_id=326345>. 
191 Адміністративна реформа [Електронний ресурс] / Урядовий портал: єдиний веб-

портал органів виконавчої влади України. – Режим доступу: <http://www.kmu.gov.ua/ 

control/uk/publish/category?cat_id=837721>. 
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два виміри: оптимізація самої адміністративної структури, нові практики 

адміністрування і мінімізація дублювання функцій органів публічного 

управління, прозорість адміністративних процедур, використання сучасних 

технологій, пов’язаних із документообігом, із контактом громадян і 

публічної адміністрації. Важливим питанням адміністративної реформи є 

проблема розподілу повноважень між центральними та місцевими 

органами виконавчої влади. Передача функцій управління на місця 

дозволить наблизити надавача адміністративних послуг до безпосереднього 

споживача та підвищити їх якість. Для успішного проведення адмі-

ністративної реформи необхідно чітко визначити її політико-програмне 

бачення (наприклад, через офіційне затвердження відповідної Концепції), а 

також впроваджувати заходи цієї реформи в легітимний спосіб, 

зокрема, дотримуватись вимог Конституції щодо законодавчого врегу-

лювання повноважень та організації діяльності органів виконавчої влади. 

Однак встановити необхідний соціальний порядок у кадровому 

корпусі, тим більше в короткий строк, на підставі тільки структурно-

функціональних перетворень, зміцнення правової основи державної 

служби й зміни міністрів – занадто оптимістичне завдання. За десятиліття 

потурання в цьому питанні сформувалося нове покоління керівників, 

вигодуване дивовижною сумішшю авторитарних амбіцій дореформеного 

чиновництва й аномальної продукції ліберальних відносин
192

. 

Одним із важливих напрямів подолання дефіциту кадрів є навчання 

персоналу. Ситуація в цій сфері поступово покращується, але обсяги 

охоплених таким навчанням залишаються низькими (табл. 2.1).  

Так, у 2009 р. кількість державних службовців, які підвищили 

кваліфікацію, склала всього 15,1 % від облікової кількості штатних 

працівників. Серед спеціалістів рівень підвищення кваліфікації є дещо 

нижчим. Зокрема, кількість спеціалістів, які підвищили кваліфікацію, 

становить 12,4 % облікової кількості штатних працівників. Водночас за 

програмами підвищення кваліфікації кількість спеціалістів, які пройшли 

підготовку, більша щодо керівників, а саме: за професійними програмами – 

7,6 тис. осіб, за програмами тематичних семінарів – 11,2 тис. осіб, за 

програмами стажування – 1,5 тис. осіб
193

. 

                                                 
192 Романов В. Л. Управление и самоорганизация в процессе административной 

реформы [Електронний ресурс] / В. Л. Романов; Сайт С. П. Курдюмова «Синергетика». – 

Режим доступу: <http://spkurdyumov.narod.ru/Romanov37.htm>. 
193 Державна служба в цифрах [Електронний ресурс]; Офіційний веб-сайт 

Головдержслужби України. – Режим доступу: <http://www.guds.gov.ua/control/ 

uk/publishext/category?cat_id=36406&base_id=247084>. 



Організаційно-управлінські ресурси інноваційного розвитку економіки: 

методологія та практика 

 

100 

Таблиця 2.1 
Підвищення кваліфікації державними службовцями України  

протягом 2003-2009 рр. 

 

Загальна 
чисельність 
державних 
службовців 

Підвищили кваліфікацію за напрямками 

Всього В Україні 
За 

кордоном 

Н
ав

ч
ен

о
 

п
р

ац
ів

н
и
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ів
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о
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о
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ст

аж
у
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н
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За 2009 р., 
у т. ч.:*  

279500 42083 15,1 12016 19832 2191 889 650 

Керівники 75370 16802 22,3 4360 8626 645 549 414 

Спеціалісти 204130 25281 12,4 7656 11206 1546 340 236 

За 2008 р., 
у т. ч.:*  

283408 36268 12,8 9727 19007 1105 825 581 

Керівники 76534 14440 18,9 3607 8797 285 537 384 

Спеціалісти 206874 21828 10,6 6120 10210 820 288 197 

За 2007 р., 
у т. ч.:*  

278707 45517 16,3 14345 21654 1171 1051 632 

Керівники 74432 18419 24,7 6301 9324 316 682 430 

Спеціалісти 204275 27098 13,3 8044 12330 855 369 202 

За 2006 р., 
у т. ч.:*  

265315 45010 17,0 15717 20787 1858 899 541 

Керівники 70559 17513 24,8 6077 8907 437 573 356 

Спеціалісти 194756 27497 14,1 9640 11880 1421 326 185 

За 2005 р., 
у т. ч.:*  

255129 42440 17,0 14588 22151 1093 883 502 

Керівники 65831 16047 24,0 5606 8247 336 575 335 

Спеціалісти 189298 26393 14,0 8982 13904 757 308 167 

За 2004 р., 
у т. ч.:*  

247124 40235 16,3 15325 16597 1285 722 516 

Керівники 64820 16219 25,0 6405 7124 340 505 340 

Спеціалісти 182304 24016 13,2 8920 9473 945 217 176 

За 2003 р., 
у т. ч.:*  

241452 41945 17,4 17535 18284 1365 674 549 

Керівники 65807 16306 24,8 7142 7469 407 477 383 

Спеціалісти 175645 25639 14,6 10393 10815 958 197 166 

* без урахування державних службовців МВС, МО, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби 
Джерело: складено автором за даними офіційного сайту Головдержслужби України 
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Аналіз показує, що до недоліків чинного законодавства належать: 

невизначеність принципів та недостатня ефективність системи підготовки 

державних службовців відповідно до вимог часу; відсутність розме-

жування сфер актів законодавства про освіту та тих, що регулюють 

професійне навчання державних службовців; нечітка процедура держ-

замовлення на підготовку державних службовців відповідного фаху. 

У свій час ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ» разом 

із Держінвестицій України розробили Проект Концепції державної 

цільової програми перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів 

органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері 

інвестицій та інноваційної діяльності на виконання Постанови 

Верховної Ради України від 27.06.2007 року № 1244-V «Про Рекомендації 

парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система 

України: проблеми формування та реалізації», Указу Президента України 

від 20.08.2001 року № 640/2001 «Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 3 липня 2001 року «Про невідкладні 

заходи щодо виводу з кризового стану науково-технологічної сфери 

України і створення реальних умов для переходу економіки на інноваційну 

модель розвитку», Указу Президента України від 11.07.2006 року  

№ 606/2006 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

6 квітня 2006 року «Про стан науково-технологічної сфери та заходи 

щодо забезпечення інноваційного розвитку України», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 16.05.2007 року № 749 «Про затвердження 

Положення про Державне агентство України з інвестицій та інновацій», 

доручення Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 року до Постанови 

Верховної Ради України від 27.06.2007 року № 1244-V «Про Рекомендації 

парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система 

України: проблеми формування та реалізації» та доручення Кабінету 

Міністрів України від 03.09.2007 року № 31177/3/1-07 до листа Головного 

управління державної служби України від 23.08.2007 року № 6658/51-07. 

Концепція була спрямована на розвиток системи перепідготовки і 

підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади та місцевого 

самоврядування у сфері інвестицій та інноваційної діяльності на 

найближчі 5 років й обумовлена необхідністю реалізації проголошеного 

урядом України стратегічного курсу переходу національної економіки 

на інноваційну модель розвитку; більш глибокої інтеграції країни до 

загальноєвропейського дослідницького та інноваційного простору, 

зокрема, шляхом удосконалення механізму управління кадровим потенціалом 

суспільства; необхідністю забезпечення адекватного зростання фахового 

рівня працівників органів виконавчої влади через ускладнення завдань, 
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що виникають у ході реалізації стратегії побудови суспільства, 

заснованого на знаннях.  

Запропонована Концепція визначала основні стратегічні напрямки 

розвитку системи безперервної підготовки спеціалістів органів державної 

влади та місцевого самоврядування у сфері інвестицій та інноваційної 

діяльності. Однак вона так і не була затверджена на законодавчому рівні. 

Одним із напрямів реалізації адміністративної реформи в Україні є 

підвищення ефективності надання державних послуг, спрощення доступу 

до них і переведення в електронну форму. Зазначене вимагає орієнтації 

державних сервісів на кінцевого користувача і переходу до надання 

послуг в електронній формі, зокрема – у режимі онлайн із використанням 

єдиного інтерфейса. Нагадаємо, що державні послуги – це будь-які 

платні послуги, обов’язковість отримання яких встановлюється 

законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та 

створеними ними установами й організаціями, що утримуються за 

рахунок коштів відповідних бюджетів. 

Так найбільш масовими послугами, за якими звертаються громадяни в 

державні відомства, є
194

: 1) отримання довідок, свідоцтв, посвідчень, 

дозволів, ліцензій і т.ін.; 2) соціальні послуги (пенсії, грошові виплати), 

державна реєстрація, видача паспортів; 3) послуги у сфері землі та 

майна. В. А. Злобін і В. М. Ткаченко
195

 вважають, що для забезпечення 

повноцінного процесу надання державних послуг в електронному вигляді 

необхідно: 1) інтегрувати процеси надання інформації та послуг по 

всім сайтам, орієнтуючись на потреби громадян; 2) забезпечити гармо-

нізацію доменів і належне маркування адміністративних порталів;  

3) інтегрувати процеси надання інформації та послуг по всім каналам; 

4) розширяти і збагачувати інтерактивну взаємодію з користувачами 

послуг; 5) індивідуалізувати доступ до інтерактивних «облікових записів» 

користувачів послуг та ін. 

В останнє десятиліття у зв’язку із швидкою зміною умов госпо-

дарювання, внутрішньої та зовнішньої економічної ситуації відбувалися 

численні банкрутства, закриття банків і підприємств, зміна форм 

власності й зміна господарюючих суб’єктів. У цьому зв’язку була 

розвинена концепція антикризового управління компаніями, банками, 

                                                 
194 Данилин А. В. Электронные государственные услуги и административные 

регламенты: от политической задачи к архитектуре «электронного правительства» / 

А. В. Данилин. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 336 с. 
195 Злобин В. А. Анализ современных технологий электронного предоставления 

услуг / В. А. Злобин, В. М. Ткаченко // Наукоемкие технологии. – 2009. – № 6. – С. 55-59. 



Яненкова І. Г. 

 

 

103 

підприємствами. Її використання показало досить високу ефективність. 

Воно дозволило в одних випадках не допустити виведення з госпо-

дарського обороту значної частини основних фондів, в інших – не 

допустити розкрадання активів ряду підприємств і їх деградації. Цей 

набір принципів, методів, прийомів і алгоритмів «керування у форс-

мажорних ситуаціях» є досить загальним і корисним у новій  

економічній реальності. Зрозуміло, знання концепцій не гарантує 

успіху, а вимагає необхідної правової підтримки й енергійної роботи 

кваліфікованих фахівців.  

Особливого значення в умовах забезпечення організаційного ресурсу в 

інноваційному розвитку набуває підвищення продуктивності праці за 

рахунок упровадження сучасних інформаційних технологій. Відсутність 

прискорення зростання продуктивності праці, незважаючи на значні 

інвестиції в інформаційні технології, одержала в економічній літературі 

назву «парадокса продуктивності». Низька конкурентоспроможність 

України обумовлюється перш за все відставанням за рівнем і темпам 

зростання продуктивності праці (табл. 2.2), оскільки концентрація 

виробничої та інвестиційної активності спостерігається в секторах із 

середнім та низьким технологічним укладом, що використовують 

порівняно низькокваліфіковану робочу силу. 

 
Таблиця 2.2 

Розрахунок динаміки продуктивності праці в Україні  
Показники 2007 2008 2009 2010 

ВДВ (у ринкових цінах), млн. 

грн. 
930261 1247996 1159204 913345 

Кількість зайнятих, тис. осіб 20904,7 20972,3 20191,5 20266,0 

Продуктивність праці, тис. 

грн./1 зайнятого 
44,500 59,507 57,410 45,068 

Джерело: розраховано автором за даними: Статистичний щорічник України за 2009 

рік / Державний комітет статистики. – К. : Державне підприємство «Інформаційно-

аналітичне агентство», 2010. – 566 с. / Офіційний сайт Держкомстату України. – Режим 
доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>. 

 
Важлива складова сучасної економіки – розвиток інформаціонно-

комунікаційних технологій (ІКТ) як показника ролі країни в цивілізованому 

світі. Дослідження показують, що формуванню в Україні ринку 

інформаційно-комунікаційних технологій в організаційному плані 

перешкоджають: 

 недотриманість базового законодавства в сфері ІТ, що 

стримує розвиток як попиту, так і пропозиції на ринку ІТ; 
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 проблеми, що обмежують організацію експорту в сфері ІТ. 

Так, для митного оформлення експорту продукції ІТ відповідно до 

чинного законодавства надається значна кількість документів, які 

приводять до затримки в оформленні експортних операцій та зростання 

адміністративних витрат компаній, стимулюючи виведення експорту 

за кордон, наприклад, через відкриття офісів в іншій країні. Розвитку 

експорту також заважає відсутність інформації в іноземних компаніях 

про послуги, що надаються українськими підприємствами сфери ІТ, і у 

більшості випадків неможливість проведення ними оцінки якості 

українських компаній відповідно до міжнародних систем сертифікації; 

 нерозвиненість системи венчурного фінансування стримує 

появу та розвиток нових ІТ-компаній, впровадження і комерціалізацію 

нових ІТ-продуктів; 

 недостатній рівень розвитку і доступності телекомунікаційної 

інфраструктури, що гальмує розвиток малих і середніх підприємств 

галузі, перешкоджає їхньому виходу на світовий ринок та розвитку 

відносин із зарубіжними партнерами; 

 невідповідність системи підготовки професійних кадрів у 

сфері ІТ світовим стандартам, що призводить до дефіциту кадрів 

необхідної кваліфікації (особливо спеціалістів середньої ланки та 

керівників проектів інформатизації), неможливості ефективної конкуренції 

українських спеціалістів із спеціалістами інших країн; 

 відсутність ефективних механізмів застосування законодавства 

про захист інтелектуальної власності, що тягне за собою втрату доходів 

українських виробників, і є важливою перешкодою для створення в Україні 

великими міжнародними компаніями власних центрів досліджень і розробок. 

Підприємства сфери ІКТ не спроможні самостійно вирішити названі 

проблеми, тому необхідне проведення скоординованої державної політики, 

спрямованої на усунення названих бар’єрів і забезпечення державної 

підтримки розвитку ринку ІТ в Україні. Як свідчить досвід ряду таких 

країн, як Ірландія, Ізраїль, Індія, Малайзія та Китай  стимулювання 

розвитку галузі ІТ передбачає пріоритетний розвиток напрямів, що 

мають високий експортний потенціал, а також залучення провідних 

світових виробників у сфері ІТ для розміщення на території країни 

своїх науково-дослідних і виробничих центрів. Важливу роль повинна 

відіграти також і державна підтримка розвитку внутрішнього ринку на 

основі стимулювання попиту з боку держави, населення і підприємств 

усіх сфер економіки для забезпечення масштабного впровадження і 

використання ІТ у соціально-економічній сфері і державному 
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управлінні та розв’язанні завдань модернізації економіки країни. У 

табл. 2.3 наведено підсумки роботи галузі ІКТ в Україні за останні роки. 

 

Таблиця 2.3 

Показники діяльності галузі ІКТ за 2007-2010 рр. 
Показники 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Обсяг доходів, отриманих суб’єктами 

господарювання всіх форм власності від 
послуг зв’язку, млрд. грн. 

39,9 46,0 46,1 47,4 

Споживання ІТ-послуг та зв’язку на 1 жителя 
України на рік, грн. 

350 399 390 * 

Кількість активних користувачів Інтернет, 
млн. осіб. 

6,4 10 15,3 * 

Доходи від послуг комп’ютерного зв’язку, 

млрд. грн. 

2,14 3,21 3,36 4,24 

Середньомісячна зарплата по підприємствах 

основної діяльності, грн. 

780 2172 2300 2780 

* – немає даних 

 
Джерело: Складено автором за даними офіційного сайту Державної адміністрації зв’язку. – 

Режим доступу: <http://www.stc.gov.ua/uk/publish/article/63905>. 

 
Проте, незважаючи на внутрішні успіхи України в галузі упровадження 

ІКТ, у рейтингу серед інших країн світу за індексом Networked Readiness 

Index
196

 – Індексом мережної готовності – країна має досить скромні 

результати (рис. 2.1).  

У даний час зазначений Індекс вважається одним із найважливіших 

показників потенціалу країни й можливостей її розвитку, використовується 

як засіб аналізу для побудови порівняльних рейтингів, що відображають 

рівень розвитку інформаційного суспільства в різних країнах. Автори 

дослідження виходять із положення, згідно з яким існує тісний зв’язок 

між розвитком ІКТ і економічним добробутом, тому що ІКТ відіграють 

сьогодні провідну роль у розвитку інновацій, підвищенні продуктивності й 

конкурентоспроможності, диверсифікують економіку й стимулюють 

ділову активність, тим самим сприяючи підвищенню рівня життя 

людей. Вважаємо, що Індекс має використовуватися державами для 

                                                 
196 Networked Readiness Index – комплексний показник, що характеризує рівень 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у країнах світу. Розроблений у 

2001 році. Випускається Світовим економічним форумом і міжнародною школою 

бізнесу INSEAD з 2002 року в рамках спеціальної щорічної серії доповідей про розвиток 
інформаційного суспільства в країнах світу – «Глобальний звіт по інформаційних 

технологіях» (The Global Information Technology Report).  
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аналізу проблемних моментів у їхній політиці й здійснення моніторингу 

свого прогресу в області впровадження нових технологій. 

 
Рис. 2.1. Рейтинг України за компонентами Індексу мережевої 

готовності 
Джерело: The Global Information Technology Report 2010-2011 
 

Найбільш низький рейтинг серед показників субіндексу «Політичне 
та нормативно-правове середовище» в 2010 р. займали ті із них, що 
формують інституційне середовище та сприяють ефективності орга-
нізаційної функції управління (рис. 2.2). 

 

 
Рис. 2.2. Рейтинг показників субіндексу «Політичне та 

нормативно-правове середовище» в 2010 р. 
Джерело: The Global Information Technology Report 2010-2011 
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Ще на один аспект проблеми хочемо звернути увагу. Це співвідношення 
в розвитку наукової сфери та сфери державного управління України. 
Так, протягом 2000-2010 рр. спостерігається стійка тенденція збільшення 
загальної кількості державних службовців і відповідно зменшення 
чисельності працівників наукових організацій (рис. 2.3), що відображає 
загальне ставлення держави до науки й інновацій.  

 

 
 

Рис. 2.3. Порівняння чисельності держслужбовців та науковців за 
2000 – 2010 рр. 

 

Типовою є тенденція розподілу видатків Державного бюджету України 
(на прикладі Держбюджету 2012 року) на знаннєвий ресурс – складову 
організаційного ресурсу: питома вага складає близько 4 % (рис. 2.4). 

 

 
 

Рис. 2.4. Питома вага знаннєвого ресурсу у складі видатків Державного 

бюджету України на 2012 рік 
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У посткризовий період провідні країни світу спрямували свої  

ресурси на подальший розвиток високотехнологічного виробництва з 

урахуванням прогнозів щодо особливостей упровадження технологій 

шостого технологічного укладу, який проявляє себе в якості новітнього базису 

світової економічної системи. На жаль, в Україні деякі аспекти зазначених 

питань тільки розпочали набувати реальної форми, і то селективно. 

Узагальнення результатів досліджень, дозволили виявити, зокрема, 

такі організаційні проблеми розвитку наукомісткого і високотехно-

логічного виробництва: а) відсутність єдиного підходу до тлумачення 

та розуміння категорійного апарату як у сфері інноваційної діяльності 

в цілому, так і у сфері інноваційного розвитку зокрема, особливо на 

рівні органів державної влади; б) відсутність єдиного центрального 

органу управління інноваційною діяльністю в цілому та сферою науково-

технічного розвитку зокрема; в) відсутність повної та об’єктивної 

інформації про стан і перспективи сфери наукомісткого та високо-

технологічного виробництва в Україні та світі. 

Підприємства високотехнологічного сектора, як правило, відстають 

від закордонних конкурентів у технологічній оснащеності виробництва, у 

масштабах і ступені диверсифікованості бізнесу. Завданням високо-

технологічного сектора є оптимізація його розмірів і структури. При 

його розв’язанні слід усунути такий стримуючий фактор, як жорстка 

концепція структурного реформування сектора. Адже проголошений у 

рамках концепції пріоритет у створенні великих вертикально-інтегрованих 

холдингів може зустріти великий опір із боку підприємств, якщо їх 

інтереси при цьому не будуть ураховуватися
197

. 

Для розв’язання цих та цілої низки інших проблем необхідно, окрім 

негайної розробки ефективної організаційної структури управління, 

створити постійно діючу систему прогнозно-аналітичного забезпечення та 

моніторингу розвитку наукомісткого та високотехнологічного виробництва. 

Сьогодні в якості основної проблеми називається неготовність 

інших секторів економіки сприймати результати новітніх вітчизняних 

наукових досліджень і розробок, низький платоспроможний попит на 

нові продукти. 

                                                 
197 Бендиков М. А. Тенденции развития и меры стабилизации высокотехнологичного сектора 

промышленности / М. А. Бендиков // Экономика и мат. методы. – 2008. – Т. 44. – № 1. – С. 30-33. 



Яненкова І. Г. 

 

 

109 

Погоджуємося з автором
198

, що справа не стільки в браку фінансових 

коштів, скільки в невизначеності стратегії державної інноваційної політики. 

Адже дотепер невідомо, «скільки повинно бути держави» у забезпеченні 

інноваційного процесу. Із цієї ж причини органи державної влади не 

займаються розвитком нормотворчості в сфері інновацій, виконуючи в 

основному не властиві їм функції організатора подібних заходів. 

Лобіювання – розповсюджене у світі явище
199

. Але в Україні воно 

гіпертрофоване, оскільки зараз, як і в радянський період, політика 

продовжує превалювати над економікою. Система інститутів так і не 

набула сучасних форм (у більшості своїй діють радянські стилі і 

методи). В основі діяльності на всіх рівнях – політичне рішення, що 

закріплюється законодавством, проте в багатьох випадках навіть не 

використовується для організації управління економікою, а у визначенні 

правил гри панують неформальні інститути й норми. Саме тому 

продовжує відтворюватися система відносин, у якій основним спону-

кальним мотивом поведінки всіх господарюючих суб’єктів і суспільних 

інститутів є не конкуренція, а не механічний перерозподіл багатства, 

доходів і власності. Така система обумовила економічне й політичне 

домінування на економічному просторі країни переважно природних 

монополій із 100-процентним і більш (з урахуванням тіньового сектора) 

рівнем рентабельності. Саме це значною мірою стало перешкодою для 

формування й функціонування інститутів, здатних змінити практику 

розвитку сировинного сектора на високотехнологічний. Саме така 

система спричиняє і той порядок, що організація інноваційних процесів 

продовжує базуватися винятково на державному програмному фінансуванні 

або адресній фінансовій підтримці, а бізнес фактично виключений з 

інноваційних проектів. 

Зазначене вище потребує більш детального пояснення ролі політики 

держави у напрямку забезпечення інновацій, важливості врегулювання 

тривалих політичних завдань, ролі інноваційного управління в націо-

нальних інноваційних системах. Особливо цікавим для української 

практики є дослідження специфічних аспектів організації полюсів 

конкурентоспроможності як одного із варіантів кластерного механізму 

розвитку економіки на інноваційній основі, метою яких є активізація 

                                                 
198 Валентей С. Контринновационная среда российской экономики [Електронний 

ресурс] / С. Валентей // Вопросы экономики. – 2005. – № 10. – Режим доступу: 

<http://vopreco.ru/rus/author.files/n10_2005.html#an9>. 
199 Колодко Г. Институты, политика и экономический рост / Г. Колодко // Вопросы 

экономики. – 2004. – № 7. – С. 45. 
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різних компонентів національного інноваційного процесу
200-201

. Особливо 

важливо враховувати той факт, що кластерний підхід є не тільки 

засобом досягнення цілей економічної політики (структурні зміни, 

підвищення конкурентоспроможності, посилення інноваційної спрямованості 

та ін.), але й потужним інструментом для регіонального розвитку, 

індикаторами якого є збільшення зайнятості, заробітної плати, відрахувань 

у бюджети різних рівнів, підвищення стійкості і конкурентоспро-

можності регіонального виробництва. 

Як вже було неодноразово доведено
202, 203, 204

 однією із основних 

причин, що негативно впливає на формування в Україні національної 

інноваційної системи (НІС), є практична відсутність взаємозв’язку і 

системної взаємодії її елементів. На жаль, спостерігаємо, що основні 

елементи створюваної НІС України – науково-технологічна сфера, 

інноваційна інфраструктура, підприємства, інтелектуальні та матеріальні 

ресурси функціонують ізольовано один від одного, без наявності хоч 

будь-якої збалансованості в цій системі.  

Державі, навіть при озвученні гасел, час відмовитися від ілюзії про 

наші нібито колосальні інноваційні ресурси й можливості. Оскільки, 

по-перше, накопичені знання, потенціал НДІ й КБ і т.ін. не запитані 

національною економікою, вони залишаються для неї лише потенційним 

багатством. По-друге, у такій ситуації завдання держави полягає не в 

стимулюванні окремих інновацій, а у формуванні організаційних, 

економічних і правових умов для створення основ національної інно-

ваційної системи. Таке регулювання слід здійснювати не тільки на  

галузевому, але й на регіональному рівні. Врахування останньої обставини 

принципове для розуміння специфіки розвитку інноваційного процесу 

в межах сучасного економічного й правового простору України. 

                                                 
200 Козир З. Кластери як основна форма організації виробництва і виробничих 

відносин регіонального рівня / З. Козир // Підприємництво, господарство, право. – 2004. – 

№ 7. – С. 146-149. 
201 Мигранян А. А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных 

кластеров [Електронний ресурс] / А. А. Мигранян; Сайт Вестника Кыргызско-Российского 
славянского университета. – Режим доступу: <http://www.krsu.edu.kg/ vestnik/v3/a15.html>; 

Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. – М. : Междун. отнош., 1993. 
202 Федулова Л. І. Розвиток національної інноваційної системи України / 

Л. І. Федулова, М. Т. Пашута // Економіка України. – 2005. – № 4. – С. 35-47. 
203 Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – 

Харків : Константа, 2006. – 272 с. 
204 Інноваційний розвиток економіки : модель, система управління, державна 

політика / за ред. Л. І. Федулової. – К. : Основа, 2005. – 552 с. 
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Актуальним напрямком досліджень, проведених на основі аналізу 

мікро- і макроданих, є бенчмаркинг – метод порівняльних вимірів 

конкурентних характеристик інноваційних лідерів (компаній, секторів, 

регіонів, країн). Зокрема, Європейський інноваційний бюлетень (European 

Innovation Scoreboard) служить ключовим інформаційним інструментом у 

даній сфері. Він задає орієнтири бенчмаркингу на рівні кращих економік 

країн-членів ЄС, причому не містить елементів аналізу або моделювання, 

повністю фокусуючись на «простих» статистичних індикаторах. Здійснена 

нами оцінка організаційної діяльності на основі бенчмаркингу за 10-бальною 

шкалою дозволила отримати інформацію (табл. 2.4), що вказує на досить 

низький рівень організаційного ресурсу інноваційного розвитку України. 

 

Таблиця 2.4. 

Оцінка рівня організаційного ресурсу інноваційного розвитку 

№ 
Параметри 

оргресурсу 
Фактори розвитку оргресурсу 

Оцінка 

рівня 

1 
Комунікаційні 

зв’язки 

Відкритість каналів інформації для інновацій. 

Наявність і системне оновлення науково-

технічної, маркетингової інформації. 

2 

2 
Функції 

управління 

Комплексність. Взаємозв’язок функцій 

оперативного та стратегічного управління. 

Організація інноваційної діяльності як 

функція кожного рівня управління. 

2 

3 
Процеси 

управління 

Відкритість процесів для організацій. 

Наявність інноваційної політики розвитку 

інноваційної сприйнятливості. Наявність 

механізмів управління інноваційною 

сприйнятливістю. 

2 

4 
Структура 

управління 

Збалансована децентралізація. Здатність 

структури адаптуватись до нововведень. 

Ефективний тип організаційної культури. 

2 

5 
Методи 

управління 

Використання методів, спрямованих на 

заохочення творчої роботи, ініціювання 

інновацій. Використання високоефективного 

стилю лідерства. 

2 

* Джерело: укладено автором 

 

При розробці структури управління необхідно враховувати державний, 

галузевий (роль відповідних Міністерств, а не лише МОН) та регіо-

нальний підходи, а також роль Національної академії наук у загальній 

системі стратегічного та оперативного управління зазначеною сферою. 

Потрібно дотримуватися положення, що згідно з принципами управління 

змінами, організаційна структура управління як система повинна роз-

роблятися відповідно до затвердженої стратегії розвитку (у даному 
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випадку: стратегії соціально-економічного розвитку економіки на 

інноваційній основі) із метою її результативної реалізації. 

Основою ефективного функціонування науково-інноваційної політики є 

налагоджений організаційно-економічний механізм державного регу-

лювання інноваційних процесів, формування якого в цей час в Україні 

іде по шляху збереження й зміцнення наукового й інноваційного 

потенціалів, створення основних елементів інноваційної інфраструктури, 

розробки програм і проектів науково-інноваційної політики. Дослідження 

автора показали, що в більшості суб’єктів господарювання не сформовані 

навіть початкові інноваційні ланцюжки, що включають наукові, освітні, 

впроваджувальні й виробничі ланки, не говорячи вже про створення 

повноцінного організаційно-економічного механізму науково-інноваційної 

діяльності. Проблеми в реалізації організаційного ресурсу можна згрупувати 

в такий спосіб (табл. 2.5). 

 

Таблиця 2.5 

Групи проблем, пов’язані з помилками в організації процесу 

розробки та реалізації інноваційних стратегій 

Група проблем Характеристика 
Вплив на формування 

інноваційної стратегії 

1. Проблеми 

організаційного 

характеру 

Відсутній єдиний центр, що 

займається виробленням 

інноваційної стратегії, 

регламентів розробки і 

розгляду інноваційних 

пропозицій, формуванням 

програми і бюджету. 

Значна частка прийнятих 

інноваційних рішень не 

відповідає пріоритетам; 

більша частина 

інвестиційного бюджету 

витрачається без 

економічного обґрунтування; 

значущими виявляються не 

вартісні принципи витрат 

коштів, а особистісні амбіції і 

позаробочі механізми впливу. 

Традиційний механізм 

ініціації пропозицій, 

розгляду проектів і 

розробки програми – «знизу 

нагору».  

Відзначається 

забюрократизованість 

процесу подачі заявок, немає 

календарного плану і 

регламенту розгляду 

пропозицій. Відсутня 

зрозуміла система розподілу 

інвестиційних ресурсів (коли 

чітко були б позначені 

пріоритети, критерії 

прийняття пропозицій і т.ін.). 
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Продовження табл. 2.5 
 Не виділені бюджетні 

одиниці інвестування, що 

поєднують взаємозалежні 

проекти. 

Виділені бізнес-одиниці 

(бюджетні одиниці, 

підрозділи) не конкурують у 

розподілі інвестиційних 

ресурсів. Інвестиційний 

бюджет формується за 

принципом «від досягнутого».  

Прибуток розглядається як 

перший і найчастіше єдиний 

інструмент фінансування 

довгострокових 

інноваційних програм. 

Рідко враховуються вигоди 

інших джерел фінансування. 

Яскравим індикатором такої 

політики є сплески 

інвестування, що 

спостерігаються при зростанні 

прибутку (як правило, через 

зростання цін на вироблену 

продукцію), не ув’язані з 

інноваційною стратегією і 

проведеною раніше 

політикою. 

Інвестиційні потреби і 

фінансові джерела 

балансуються тільки на 

передінвестиційній стадії 

розробки проекту. 

Проект втрачає економічну 

ефективність або 

заморожується (переносяться 

роботи) до наступного 

тимчасового періоду або до 

надходження позапланових 

засобів. 

Не завжди проводиться 

незалежна експертиза якості 

інноваційних проектів і 

їхнього добору в програму.  

Перша причина – дорожнеча, 

друга – недовіра і збереження 

конфіденційності. 

2. Проблеми вищої 

ланки управління 

інноваційною 

діяльністю  

Рідко ставиться задача 

виявити стратегію, 

фактично реалізовану на 

макрорівні, її ефективність і 

слабкі місця.  

Відсутність фахівців з 

інноваційного менеджменту. 

Слабко вивчаються 

альтернативні ринки (у тому 

числі закордонні) при 

досить помірній аналітиці 

по ринку поточної 

діяльності.  

Економія на фінансуванні 

аналітичних досліджень, 

відмова від залучення 

професіоналів у цій сфері, 

джерелами інформації стають 

тільки відкриті 

широкодоступні дані. 
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Продовження табл. 2.5 
 Пошук інформації про 

зовнішнє середовище 

здійснюється по 

суб’єктивно виділених 

блоках: ціни на сировину, 

ціни на продукцію, що 

випускається і т.ін.  

Такий підбор інформації 

формує жорстко заданий 

набір сценаріїв. Через це 

рідко фіксуються можливі 

вигоди і втрати, що 

діагностовані на стику блоків 

інформації. Українські та 

закордонні ринки 

аналізуються в різних 

форматах, на базі різних 

інформаційних складових. Не 

приймаються до уваги слабкі 

сигнали (погрози і 

можливості), що у 

перспективі можуть відіграти 

вирішальну роль у розвитку 

компанії. 

Орієнтація на сприятливу 

поточну ринкову ситуацію, 

перевага трендових 

прогнозів. 

 

Стратегічна альтернатива 

формує життєздатне 

сполучення продукту, 

споживача і технології 

доведення продукту до 

користувача через особисту 

зацікавленість. 

3. Проблеми, 

пов’язані із 

застосуванням 

аналітичних 

моделей  

Використовуються єдині 

фінансові моделі аналізу 

для різних рівнів 

невизначеності середовища 

інноваційних пропозицій, 

для проектів стратегічної 

спрямованості та заміни 

устаткування. 

Відсутність на підприємствах 

фахівців фінансового та 

проектного менеджменту. 

Суб’єктивність у введенні 

макропараметрів проекту: 

інфляція, обмінний курс і 

т.ін.  

Ігноруються синергетичні 

ефекти, створювані 

інноваційно-інвестиційним 

проектом. 

Відсутність у фахівців 

навичок макроекономічного 

прогнозування. 
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Продовження табл. 2.5 
4. Проблеми 

процесу 

автоматизації 

аналітичної роботи 

 

Рідко застосовуються 

апробовані на практиці 

пакети програм аналізу 

інноваційних пропозицій, 

що дозволяють реалізувати 

імітаційне моделювання та 

інші складні алгоритми 

аналізу. 

Не збираються дані про 

роботу конкурентів або 

середньогалузеві дані по 

нормативних рівнях 

інвестиційних і поточних 

витратах, про реалізовані 

інноваційні напрямки і їхню 

успішність. 

Відсутність бази даних по 

прийнятих проектах 

компанії (з інформацією з 

поточного моніторингу і 

пост-аудита) як елемента 

комунікаційної підтримки і 

навчання персоналу. 

Відсутність корпоративної 

інформаційної системи на 

підприємствах. 

5. Проблеми 

поєднання питання 
управління 

персоналом і 

якості 
створюваного 

інтелектуального 

капіталу. 

 

Відсутня мотивація ініціації 

проектів. У ряді випадків 
наявний план з 

інвестиційно-інноваційних 

пропозицій носить 
формальний характер. 

Винагорода менеджерів 

проектів і бізнес-одиниць 
пов’язана з виконанням 

плану інвестиційних витрат 

і одержання прибутку, без 
акценту на проблемах 

створення вартості. 

Відсутня система 

довгострокової винагороди, 

пов’язана з кінцевими 

результатами проекту. 

Працівники не мотивуються 

за результатами реалізації 
інноваційних стратегій. 

Відсутні механізми передачі 

досвіду проектної роботи (як з 
формування заявок, так і з 

реалізації проектів). 

 

Джерело: складено автором 

 

Таким чином, державний сектор потерпає від специфічних змін у 

ході багатосторонніх організаційних інновацій формального характеру, 

причому менеджмент змін носить більш загальний характер, тому що в 

державному секторі інноваційна діяльність розбита на ряд заходів, 
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кожний із яких співвідноситься з якоюсь адміністративною структурою й 

урядовим агентством, що значно ускладнює їх менеджмент. Організаційні 

структури й система менеджменту в державному секторі не підтримують 

змін, що сприяють введенню інновацій, тому що здатність до змін і 

інноваційної діяльності, необхідна для системних змін, тут відсутня. 

Особливості організаційної функції управління науково-технологічною 

та інноваційною сферою окремих країн наведено в табл. Д1 Додатку Д. 

Світова практика напрацювала широкий спектр інструментів, за 

допомогою яких можна управляти інноваційними процесами на макро- 

та мікрорівні. Тому в умовах України важливим вбачається завдання 

вибору та використання найбільш ефективних у конкретних економічних 

ситуаціях інструментів управління інноваційним процесом і зосередження 

на них суспільних ресурсів, перш за все, організаційних. У першу 

чергу слід сказати про роль держави, яка у всі часи визначала творчий 

процес як прямо, так і опосередковано. Регулювати інтенсивність і 

напрямок творчої активності вона може, виступаючи замовником 

відповідної інтелектуальної продукції. І це цілком типова ситуація, 

оскільки державі в усі часи гостро не вистачало послуг інноваційного 

сектора. Вдосконалення військових технологій, розробка ефективних 

управлінських рішень, формування національної ідеології, що знаходиться 

в залежності від усього культурного контексту, – основні різновиди 

інтелектуальної продукції, на які повинна висувати попит держава. 

  


