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Головну роль у системі чинників 
активізації інноваційного підприємництва 
відіграє людський фактор, який є основним 
носієм інновації і завдяки якому формуєть-
ся, функціонує і розвивається соціально-
економічна система. 
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МОЖЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ  
СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 

 
Перехід на інноваційний шлях роз-

витку та формування національної іннова-
ційної системи були визначені в якості 
пріоритетних напрямків в науково-
технічній сфері.  Рушійною силою в інно-
ваційному розвитку є ефективне функціо-
нування національної інноваційної систе-
ми – нового економічного механізму само-
розвитку[1]. Тому, розвиток національної 
інноваційної системи в Україні є однією з 
актуальних проблем сьогодення. Адже ни-
зький рівень економічного розвитку, нега-
тивний інвестиційний клімат, вузька стру-
ктура експортних пропозицій України для 
виходу на єдиний внутрішній ринок ЄС, 
наявність значних перепон, обмежуючих 
вихід на ринок, відсутність єдиної держав-
ної політики в забезпечені управління 

державними підприємствами – все це є 
першочерговими питаннями, які необхідно 
вирішити. Невідповідність економічним 
нормам і вимогам Євросоюзу може стати 
головним гальмом економічного розвитку 
нашої держави у світі. Виважена націона-
льна інноваційна система в перехідний пе-
ріод може стати сильним важелем активі-
зації економіки.  

Намагання України вийти на ринки 
світу з конкурентоспроможною продукці-
єю потребує підвищеної уваги, щодо вирі-
шення питань національної інноваційної 
системи. Розбудова національної іннова-
ційної системи визначена одним із пріори-
тетних завдань державної політики[2].  
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Країна, яка володіла найбільшим 
потенціалом у світі і мала 82 бала, як най-
кращий потенціал із 100 можливих, на сьо-
годнішній день знаходиться у затяжній 
економічній кризі. Аналіз проблем іннова-
ційного розвитку у вітчизняній літературі 
проводився переважно у теоретичному ас-
пекті, а конкретні напрямки та чинники  
реалізації національної інноваційної сис-
теми досліджується недостатньо. Україн-
ськими науковцями запропоновані наступ-
ні чинники розвитку національної іннова-
ційної системи: підтримка та фінансування 
науково-технічної та інноваційної діяльно-
сті; розвиток малого та середнього бізнесу; 
формування базисних галузей [1]; поши-
рення та розвиток бізнес-центрів та бізнес-
інкубаторів[2]; розвиток інфраструктури 
[3]; венчурне фінансування малого бізне-
су[5].  

Тому, зараз ще неможливо говорити 
про єдину методологію формування украї-
нської національної системи. Відсутність 
єдиної думки, щодо стратегії переходу 
української економіки на інноваційний 
шлях розвитку, не дозволяє визначити 
державну інноваційну політику.  

Метою даного дослідження є аналіз 
та врахування європейського, американсь-
кого та японського підходів, щодо іннова-
ційного розвитку та задля досягнення сві-
тового рівня технологічної модернізації та 
оцінки з точки зору прийнятності для еко-

номіки України. Для цього визначено го-
ловні елементи національної інноваційної 
системи, щодо розвитку інноваційної дія-
льності у державі на зовсім новій основі.   

В Україні створюються усі переду-
мови пошуку української  національної ін-
новаційної системи (або інноваційної мо-
делі розвитку). Під національною іннова-
ційною системою (НІС) будемо розуміти 
певну сукупність державних та недержав-
них секторів економіки, що індивідуально, 
а також у взаємодії один з одним, забезпе-
чують поширення наукових знань в сучас-
ні технології, нових матеріалів та іншої 
продукції в межах певної держави.  

Стрімкий розвиток нових техноло-
гій вимагає від України вибору інновацій-
ного за змістом і характером шляху пода-
льшого розвитку. На жаль вирішення цього 
питання в нашій країні проходить в умовах 
непідготовленості та відсутності виваже-
них шляхів розвитку на  довгострокову  
перспективу.  

Тому, зараз назріла  гостра потреба 
у виважених шляхах на базі перегляду ві-
домих підходів, та розробці нових, задля 
прориву  інноваційної діяльності держави 
виходячи з існуючих внутрішніх та зовні-
шніх умов.  

Виважена модель інноваційного 
розвитку була вдало запропонована 
І.Б.Гурковим [4]; вона має наступний ви-
гляд (рис.1).  

 
Новий рівень конкурентоспроможності 

продукції 
Конкурентоспроможність продукції 

 
Рівень та направленість іннова-

ційного розвитку 
 Конкурентоспромож-

ність 
підприємства 

 
Рівень економічного стану підприємства 

 
Рис. 1. Модель інноваційного розвитку за І.Б.Гурковим 
 
Проте, основний принцип держав-

ної політики України проголошений як 
розвиток інноваційної моделі структурної 

перебудови економіки, на практиці реалі-
зується непослідовно. Відсутність держав-
ної підтримки це все одно, що човен, який 
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пливе під вітрилами, але без руля. В ре-
зультаті роль держави сильно змінилась. 
Держава стала одним з головних факторів 
зростання сучасної національної економі-
ки, а це вимагає застосування нових прин-
ципів планування, організації та контролю.  

Для цього необхідно: зробити рете-
льний аналіз направлень технічного розви-
тку; заздалегідь здійснити прогноз майбут-
ніх потреб і запитів споживачів, змін моти-
вацій їх поведінки, врахувати чинники 
впливу при прийнятті швидкоплинних змін 
у науці, техніці та технології, яка викорис-
товується у світі; вибрати пріоритетні га-
лузі інноваційної діяльності;  зробити ана-
ліз темпів розвитку інноваційних процесів 
і схильність суспільства до інноваційного 
підприємництва; ініціювання інноваційних 
програм.  

Регулювання державою НІС має 

здійснюватися шляхом: визначення пріо-
ритетів та умов інноваційного розвитку; 
розробка стратегічних моделей розвитку; 
визначення переліку товарів та послуг, які 
можуть стати предметом державного замо-
влення; здійснення прогнозу технологічно-
го розвитку і визначення на цій базі науко-
во-технічних пріоритетів, фінансової під-
тримки; експертиза та аналіз інноваційних 
проектів та розробок; підтримка фундаме-
нтальної науки та освіти; впровадження 
прямих та непрямих методів стимулюван-
ня інноваційної діяльності; інформаційна 
підтримка науковців та підприємців; ство-
рення національної інноваційної інфра-
структури.    

Аналіз багатьох джерел [1,2,3] дає 
можливість систематизувати головні еле-
менти  розвитку НІС і представити їх у ви-
гляді (рис. 2).   

 
Національна інноваційна система 

 
Базис 

 
Розвиток науки  Регіональний на-

прямок 
 Малий бізнес 

 
Рис.2. Елементи національної інноваційної системи 

 
До важливих елементів національ-

ної інноваційної системи можна віднести: 
 По-перше – розвиток науки, яка 

забезпечує створення бази на майбутнє 
для виробництва високотехнологічної 
продукції. 

Головною основою побудови НІС в 
США стала ініційована урядом програма, 
яка була направлена на підтримку промис-
лових інновацій. Обсяг світового ринку 
високотехнологічної продукції значно рос-
те майже 25% від загального виробництва, 
що складає 6-7 трлн.дол. на рік, в 2015 році 
цей показник за прогнозами буде в двічі 
більшим.   

Що стосується стану інноваційної 
діяльності в Україні, то ця ситуація є неод-
нозначною. За 2002 р. витрати на науку в 
країні  склали до 1,7% від ВВП, тоді як у 
ряді розвинених країн світу цей показник 

збільшився майже з 1,9 до 3% від ВВП. На 
даний момент, ЄС в середньому витрачає 
на НДДКР 1,9% ВВП, Америка – 2,64%, 
Японія – 3,04%, Швеція – 3,6%, Англія – 
2,8% і т.д.  

Останнім часом значного скорочен-
ня зазнала також чисельність спеціалістів у 
науково-технічній сфері. У Чехії на 10 тис. 
зайнятих в економіці країни працівників 
припадає 23 дослідника, в Угорщині – 29, у 
Польщі – 34, в Німеччині – 61, у Фінляндії 
– 94, в Японії – 96[5]. В Україні останнім 
часом чисельність фахівців, що мають сту-
пінь кандидата наук, знизилася з 39,7% у 
1995р. до 27,4% у 2002 р. Тому, за останні 
5 років за межі нашої країни виїхало понад 
720 докторів і кандидатів наук. Це неодно-
разово підкреслює недієвість фінансування 
науки і освіти, яке здійснюється за залиш-
ковим принципом.  
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По-друге – регіональний напрямок 
розвитку. 

Важливою проблемою залишається 
низька інноваційна активність серед під-
приємців, якщо порівняти 2000-2003 р. то 
промислові підприємства  мали змогу 
освоїти 5,4 тис. нових технологічних про-
цесів. Це свідчить про значну інноваційну 
активність в промисловості майже в 1,3 
рази, завдяки чому було створено і запро-
поновано на ринок 7,4 тис. найменувань 
нових видів промислової продукції.  

Незважаючи на деяке покращення 
даної ситуації, все одно для більшості 
промислових підприємств важливими 
складовими неефективності інноваційного 
розвитку є: відсутність бізнес-плануванні 
(майже 34% промислових підприємств, що 
здійснювали технологічні нововведення не 
мали бізнес-плану); відсутність маркетин-
гових досліджень ринку товарів та послуг 
(витрати на маркетинг і рекламу зменши-
лися у 2000 р. до 25,7%, а в 2001 р. – до 
26,1 %); позиція підприємств, які отриму-
ють значні прибутки, не завжди сприяють 
здійсненню інновацій. 

У 2003 році спостерігається значний 
ріст, щодо використання наукових та нау-
ково-технічних робіт у 8-ми економічно 
розвинутих регіонах. Лідерами за випус-
ком принципово нової продукції є: Харків-
ський (20,7%), Донецький (18,0%) та Київ-
ський (14,9%) регіони. Тому для України є 
перспективою створення регіональних 
промислових кластерів. Відносини у   кла-
стерів побудовані на взаємовигідній спів-
праці виробників, формування інновацій-
ної інфраструктури, підвищенні ефектив-
ності освоєння нововведень за рахунок 
впровадження взаємовигідних інновацій. 

Кластери це певна кількість органі-
зацій та підприємств, які об’єднуються за 
однаковим напрямом діяльності у галузі 
або можуть доповнювати діяльність один 
одного, в межах відповідного промислово-
го регіону.  

По-третє – розвиток малого іннова-
ційного підприємництва. 

Виробництво наукоемної продукції 
дає можливість успішно розвиватися ма-
лим та середнім компаніям. Відомо, що 

такі компанії відіграють в економіці будь-
якої країни значну роль, оскільки на них 
працює значна кількість населення, а та-
кож вони забезпечують приблизно полови-
ну всіх нововведень. На жаль, ми не може-
мо констатувати, що розвиток малого біз-
несу йде тими темпами, якими очікува-
лось.  

Малий та середній бізнес здебіль-
шого не можуть самостійно реалізувати 
навіть найменші інноваційні проекти, а са-
ме:  

1) Відсутність фінансових ресурсів. 
Такі підприємства здебільшого користу-
ються позабюджетними коштами у 2002 
році фінансування інноваційної діяльності 
займає менш 0,16% . Найбільш вигідним 
джерелом інвестиційних ресурсів для ма-
лого та середнього бізнесу є залучення ве-
нчурного (ризикового) капіталу. Фінансу-
вання малих та середніх фірм в таких роз-
винутих державах, як США, Японії, Англії  
здійснюється за рахунок венчурних  фірм. 

Виходячи з цього, перспектива вен-
чурного фінансування має здійснюватися: 
1) шляхом вкладення капіталу з метою 
створення малих фірм, які  розробляють 
малосерійну продукцію з подальшим се-
рійним виробництвом на великому підпри-
ємстві; 2) наданням венчурного капіталу на 
розробку та освоєння досліджень малими 
підприємствами; 3) пайова участь великої 
компанії в капіталі фірм венчурного капі-
талу. 

2) Не мають спеціальних економіч-
них знань, та не володіють методами ма-
ркетингу. Перші вдалі досвіди показали, 
що саме в бізнес-інкубаторі створюються 
оптимальні умови старту, початкового роз-
витку малого бізнесу. Бізнес-інкубатори 
підтримують малі починаючі інноваційні 
підприємства, зокрема: здійснюють консу-
льтування та підготовку та перепідготовку 
персоналу фірм по програмам менеджмен-
ту, маркетингу, фінансовій діяльності; 
сприяють у підготовці та здійсненні експе-
ртизи бізнес-планів; допомагають у прове-
денні маркетингових досліджень та оброб-
ці отриманих даних; сприяють у фінансу-
ванні проектів; вирішують питання, щодо 
оренди приміщення.  
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Створення умов для оптимального 
розвитку науково-технічного потенціалу 
національної економіки стає одним з най-
важливіших принципів формування систе-
ми і механізму управління національної 
інноваційної системи.  Проведений аналіз 
показав, що найголовнішими елементами 
НІС є:       

1) Розвиток науки, що забезпечує 
створення бази на майбутнє для виробниц-
тва високотехнологічної продукції. Держа-
ва повинна: сприяти розвитку науки, ви-
ступаючи джерелом інноваційних ідей; 
здійснювати державні замовлення, у ви-
гляді контрактів, щодо проведення НДДКР 
(науково-дослідні та дослідно-
конструкторські розробки); налагодити 
відбір високотехнологічних розробок, що 
відповідають міжнародним стандартам; 
здійснити моніторинг процесів виконання 
інноваційних проектів; забезпечити своє-
часне патентування і захист нововведень; 
створити інноваційний інформаційний; 
здійснювати публічні публікації результа-
тів дослідження; надати державну фінан-
сову підтримку прикладним НДДКР і тех-
нологічним інноваційним, цільовим про-
грамам; створення нових робочих місць в 
науковій, інноваційній і промислових сфе-
рах; організація курсів з підготовки та пе-
репідготовки фахівців по впровадженню 
інновацій. 

2) Регіональний напрямок розвитку. 
Розвиток науково-технологічних регіонів 
вимагає від держави наступних кроків: ви-
значення і підтримка пріоритетних напря-
мів регіонального і галузевого рівнів та ре-
алізація інноваційних програм; реструкту-
ризація частини науково-дослідних та про-
ектних інститутів; захист прав та інтересів 
суб’єктів інноваційної діяльності; фінансу-
вання цільових інноваційних проектів; 
впровадження прямого та непрямого фі-
нансування НДДКР; сприяння процесам 
обігу інформації; створення відповідних 
інвестицій соціально освітнього науково-
технологічного, маркетингового та консу-
льтативного спрямування; підготовка спе-
ціалістів інноваційного менеджменту; 
створення та розвиток інформаційної ін-

фраструктури.  
3) Розвиток малого інноваційного 

підприємництва.  Доцільно спонукати 
державою суб’єктів господарювання до 
активності, завдяки:  стимулювання малого 
інноваційного підприємства та підтримку 
його, завдяки розвитку бізнес-інкубаторів; 
розширенню можливостей фінансового за-
безпечення економіки знань на основі ви-
користання венчурного капіталу для акти-
візації інноваційної діяльності малих та 
середніх підприємств; сприяння участі 
підприємств у ярмарках, виставках, конку-
рсах;  

Багатьма економістами зазначено, 
що саме держава може стати потужним 
“локомотивом” відкриття “інноваційної 
ніші”. Таким чином, стимулювання інно-
ваційного розвитку безумовно, вимагає  
активізації заходів державної економічної 
політики та застосування комплексних за-
ходів, щодо відтворення виробничо - інно-
ваційної моделі розвитку національного 
виробництва.  
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