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ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ НАУКИ ІЗ ВИРОБНИЦТВОМ НА ШЛЯХУ 
 ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 
Закон України про інноваційну дія-

льність окреслив основні напрямки розви-
тку економіки регіонів та України в ціло-
му. Головною метою державної інновацій-
ної політики є створення соціально-еконо-
мічних, організаційних та правових умов 
для ефективного відтворення, розвитку та 
використання науково-технічного потенці-
алу країни, забезпечення впровадження су-
часних екологічно чистих,  безпечних,  
енерго- та ресурсозберігаючих технологій, 
виробництва та реалізації нових видів кон-
курентної продукції [1]. Даний процес ре-
формування економіки є неможливий без 
інтеграції науки із виробничою сферою. 

Проблемам ефективного поєднання 
зусиль наукового та виробничого комплек-
сів економічної системи приділяли увагу 
багато вітчизняних дослідників [2-8]. Але 
за останні роки в Україні ситуація майже 
не змінилася – інноваційний розвиток від-
бувається занадто повільно. 

Проаналізовані нами публікації ви-
світлюють різні грані визначених вище 
проблем. Ще наприкінці 90-х років мину-
лого століття відомий радянський вчений 
О. Анчишкін обґрунтовував необхідність 
здійснення функціонування економіки у 
рамках системи «наука – техніка – вироб-
ництво” [2]. Теоретичні основи та концеп-
туальні засади побудови інноваційної мо-
делі розвитку економіки промислових під-
приємств запропоновані у монографії 
О.В. Гринькова. [3]. А. Олешко розглядає 
проблематику здійснення інноваційної 
політики на державному рівні [4]. В той же 
час питання поєднання науки із виробниц-
твом на регіональному рівні потребують 
додаткового дослідження. 

Метою статті є виявити основні 
причини, що заважають прискоренню інте-

грації науки із виробництвом у Полтавсь-
кому регіоні та позначити шляхи їх вирі-
шення. 

На сучасному етапі в Україні вже 
реалізується механізм, завдяки якому нау-
ка має отримати роль ведучої виробничої 
сили шляхом інтеграції із промисловістю. 
Інтеграція є невід’ємним елементом сучас-
ного інноваційного процесу. Дослідження 
показали [5, 6], що прискорений науково-
технічний прогрес викликає швидкий мо-
ральний знос промислової продукції. Спо-
стерігається різке скорочення життєвого 
циклу: в середньому по промисловості до 
4-5 років, а в деяких галузях – до 2 років, 
проти 15-20 років, як було раніше. При 
цьому, умовою становлення, збереження та 
посилення конкурентоспроможності вітчи-
зняної промисловості є володіння інфор-
мацією про досягнення та використання 
результатів не тільки прикладних, а й фун-
даментальних досліджень [7]. Крім того, в 
умовах перетворення науки на ведучу ви-
робничу силу зростає роль наукових та ін-
женерно-технічних кадрів в структурі тру-
дових ресурсів країни. В зв’язку з цим ви-
никає підвищений попит на високодосвід-
чених спеціалістів, здатних оперативно ви-
рішувати складні науково-технічні та еко-
номічні задачі, перетворювати досягнення 
науки у важливий засіб конкурентної бо-
ротьби. Закономірним є підвищення ролі 
університетів як центрів підготовки кадрів 
для національної економіки [8]. 

Інтеграція України у світове суспі-
льство поставила перед національною еко-
номікою важливе завдання: вихід на світо-
вий ринок наукомісткої продукції з метою 
отримання прибутку. Враховуючи сучас- 
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ний стан промисловості України, дана за-
дача може призвести до неекономічного 
демпінгового шляху [7]. Зважаючи на це, 
необхідно зорієнтувати економіку регіонів  
України на наповнення внутрішнього рин-
ку інноваційними технологіями, новими 
науковими та науково-технічними ідеями, 
які у разі необхідності стануть основою 
ствердження позицій національного бізне-

су на світовому ринку в умовах жорсткої 
конкурентної боротьби.  

Оцінимо стан готовності економіки 
до таких перетворень на прикладі Полтав-
ського регіону та розглянемо основні при-
чини, що перешкоджають швидкій інтег-
рації науки із виробництвом та можливі 
варіанти розв’язку даної проблеми.  

 

 
 

1. Без сумніву, позитивним момен-
том для Полтавського регіону є збільшення 
капіталовкладень у наукові та науково-
технічні проекти (рис. 1). Але проаналізу-
вавши існуючу структуру та динаміку роз-
витку джерел фінансування (табл. 1), мож-
на виявити, що більшість наукових дослі-
джень виконується за власні кошти. Відсу-
тність попиту на інноваційні розробки че-
рез брак коштів призводить до того, що 
ринок інтелектуальної власності мало роз-
винутий (хоча спостерігається незначне 
збільшення суми вітчизняних та закордон-
них інвестицій). Для пожвавлення ринку 
інтелектуальних інноваційних розробок 
необхідно залучити насамперед вітчизня-
них та іноземних інвесторів, створивши 
ефективну систему стимулювання (напри-
клад, гнучку систему пільг та податків). 
При цьому важливою задачею для Полтав-
ського регіону є підвищення рівня комер-
ціалізації результатів сучасних наукових та 
науково-технічних досліджень. Світова 
практика показує, що до комерційного за-
стосування доходять тільки 20 - 50 % фун-

даментальних розробок (50 - 80% викону-
ється на перспективу), а результатами фу-
ндаментальних та прикладних досліджень 
користуються не тільки компанії-інно-
ватори, але й інші національні та закор-
донні підприємства, тому на їх долю зоста-
ється до 30% загального прибутку від 
впровадження результатів досліджень [8]. 
Сучасна нормативно - правова база та іс-
нуюча економічна ситуація, що склалась 
на підприємствах регіону, ставить значні 
обмеження (а іноді робить неможливим) на 
участь регіональних підприємств у цій до-
сить ризикованій справі. Для покращення 
ситуації необхідно звернути увагу на удо-
сконалення та приведення в дію механізму 
захисту прав інтелектуальної власності, 
створити у регіоні сучасну патентно-
інформаційну базу, налагодити мережу 
спеціалізованих венчурних фондів.  

2. Аналіз даних обсягу наукових та 
науково-технічних робіт, що проводились 
у Полтавському регіоні, показав динамічне 
зменшення фінансування фундаменталь-
них та прикладних досліджень – із 27,7% у 

Рисунок 1. Капіталовкладення у наукові 
та науково-технічні проекти  
у Полтавському регіоні (за [9]) 
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1995 році до 12,0% у 2002 році (дані наве-
дені у % до загальної суми фінансування 
наукових робіт по регіону). Крім того, реа-
льні видатки на наукові дослідження та 
розробки в Україні за останні 8 років зна-
ходяться в межах 0,2 ÷0,6 % від ВВП, з 
яких частка Полтавського регіону стано-
вить 0,7÷1,2%. В умовах переходу еконо-
міки на інноваційний шлях розвитку наве-
дені показники більш ніж скромні (видатки 
ряду інших країн на науково-технічну дія-
льність приведені на рис. 2). У зв’язку з 
цим необхідно: 

§ посилити роль держави в 
сприянні розвитку фундаментальної та 
прикладної науки шляхом збільшення ви-
датків у місцевому та державному бюдже-

тах; 
§ з метою підвищення ефекти-

вності капіталовкладень, широко залучити 
до наукових досліджень підприємства ма-
лого та середнього бізнесу. Ефективність 
даного кроку можна прослідити на при-
кладі розвинутих капіталістичних країн – 
на підприємства малого та середнього біз-
несу в залежності від галузі приходиться 
10 ÷  20 % наукових досліджень при час-
тині витрат 4 ÷  5 % від загальних капіта-
ловкладень [7]. Питома вага малих та сере-
дніх підприємств, що займаються іннова-
ційною діяльністю в Україні, становить 
лише 4,5%, а у країнах ЄС приблизно 
41,01% [12]. 

 
Таблиця 1 

Структура джерел фінансування наукових та науково-технічних досліджень 
 (тис. грн.) 

Рік Джерела фінансування 
1995 1999 2000 2001 2002 2003 

1. Держбюджет 2752 2687 4637 4923 4997 6444 
2. Власні кошти 2984 2358 3743 11880 15487 9869 
3. Кошти замовників 
– вітчизняних; 
– іноземних держав 

 
2631 
3 

 
4138 
862 

 
5039 
2638 

 
728 
166 

 
2297 
125 

 
3394 
37 

4. Інші джерела 303 368 330 1057 734 1039 
Примітка: таблиця побудована на основі даних, взятих із [9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Аналіз динаміки зміни чисельно-

сті наукових організацій по регіонах Укра-
їни показав, що зростання кількості науко-
вих організацій спостерігається тільки у 4 
регіонах (див. табл. 2 - таблиця побудована 

за даними [4, 9, 11]). У 7 регіонах чисель-
ність стабільна (у тому числі для Полтав-
щини). Переважна кількість регіонів за-
знають динамічний спад. 
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Рисунок 2. Видатки на наукові дослідження 
по країнах світу на 2000 р. 
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Таблиця 2 

Динаміка зміни чисельності наукових організацій по регіонах 
Області 1995 1999 2000 2001 2002 2003 
Зростання 
м. Київ 305  375 378 364 364 
Харківська 207 212 217 227 242 241 
Дніпропетровська 96 94 94 103 103 107 
Львівська 80 91 90 95 91 95 
Стабільні 
Вінницька 31 32 31 31 31 31 
Полтавська  27 27 28 26 27 29 
Сумська 25 26 25 25 25 24 
Чернігівська 23 24 25 25 23 23 
Чернівецька  17 18 17 18 17 20 
Тернопільська 15 16 15 17 18 19 
Волинська 12 15 17 18 18 19 
Спад 
Донецька 112 101 101 91 91 86 
Запорізька 56 51 45 41 40 40 
Закарпатська 22 24 18 16 16 19 
Кіровоградська 18 17 13 9 10 12 
Житомирська 17 15 14 12 11 11 

Примітки. 1. До останньої групи належать також АР Крим, Луганська, Микола-
ївська, Одеська, Рівненська, Херсонська та Черкаська області.  

 
Для того, щоб укріпити та покращи-

ти положення Полтавського регіону, про-
понується ряд заходів: 

§ зміцніти матеріально-технічну 
базу існуючих наукових установ шляхом 
надання допомоги у вигляді держзамов-
лень на пріоритетні дослідження та науко-
во-технічні розробки; 

§ органам місцевої влади необхідно 
проводити більш гнучку політику регіонів 
щодо формування напрямків наукових до-
сліджень окремих установ в області інно-
вацій з урахуванням їх специфіки; 

§ стимулювати створення нових 
наукових (інноваційних) парків та бізнес-
інкубаторів. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок  3. Кадровий потенціал науково-
технічної сфери Полтавського регіону (за 

[9, 10]) 
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4. Аналіз кадрового потенціалу нау-
ково-технічної сфери Полтавського регіо-
ну показав, що під впливом соціальних та 
економічних перетворень спостерігається 
зменшення чисельності працівників науко-
вих установ (рис. 3). Для збереження та 
поступового нарощування кадрового поте-
нціалу регіону необхідно проводити ряд 
заходів по підвищенню соціального захис-
ту даної категорії працівників та омоло-
джуванню наукових кадрів (так станом на 
2003 рік 76,63 % наукових працівників 
мають вік більший за 40). Особливої уваги 
потребує проблема підготовки фахівців із 
вищою освітою. Так для України питома 
вага фахівців із вищою освітою серед еко-
номічно активного населення у період із 
1998 – 2003 р. знаходилась у межах 15 – 
17% (для країн ЄС цей показник становить 
24% [12]). Отже, крім підготовки кадрів за 
традиційними спеціальностями, вузам не-
обхідно постійно розширювати напрямок 
підготовки фахівців, слідуючи у фарватері 
змін та потреб регіону та орієнтуючись на 
високотехнологічність та наукоємність ви-
робничої сфери. При цьому необхідно зо-
середити увагу закладів вищої освіти регі-
ону на покращенні якості підготовки висо-
кодосвідчених спеціалістів для передових 
галузей виробництва (фахівці повинні від-
повідати світовим стандартам якості). Ва-
жливою ланкою у підготовці фахівців по-
винен стати розвиток міжнародного спів-
робітництва у сфері наукової та інновацій-
ної діяльності (стажування спеціалістів, 
участь у міжнародних наукових програмах 
та дослідженнях). 

На нашу думку негайне та комплек-
сне вирішення піднятих проблем дозво-
лить активізувати процес інтеграції науки 
із промисловістю, який для Полтавського 
регіону знаходиться на початковій стадії, 
зміцнити позиції регіонального бізнесу та 
здійснити великий крок на шляху до інно-
ваційного розвитку національної економі-
ки. 
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