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МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ  
ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

 
THE MECHANISMS OF THE MODERN INNOVATION  

PUBLIC POLICY FORMATION 
 
В статті обгрунтовано, що держава  на сучасному етапі розвитку 

економіки повинна грати провідну роль в розвитку інноваційних процесів. Стриму-
вання розвитку технологічних інновацій, неминуче приведе до скорочення 
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економічного зростання або, навпаки, сприяючи прискореному процесу 
технологічної модернізації, здатне за декілька років поліпшити економічний стан 
країни, підвищити її військову потужність і соціальне благополуччя. 

Ключові слова: механізми державного управління інноваційною діяльністю, 
вищі навчальні заклади, науково-технічний потенціал. 

 
It has been substantiated in the article that at the present stage of the economy 

development the state should play a leading role in the development of innovative 
processes. Deterring the development of technological innovations will inevitably lead to 
a reduction in economic growth or, conversely, contributing to the accelerated process of 
technological modernization,  will improve the economic condition of the country, 
increase its military power and social welfare during the following few years.  

Key words: state regulatory mechanisms of innovation activities, higher education 
institutions, scientific and technical potential. 

 
 
Постановка проблеми. Сучасна державна інноваційна політика - це 

сукупність науково-технічних, виробничих, управлінських, фінансових таін-
ших заходів, пов'язаних із просуванням нової або поліпшеної продукції на 
ринок збуту. Тому сучасна інноваційна політика є більш широким поняттям, 
чому науково-технічна, яка традиційно зводиться до вибору пріоритетів в на-
уці й техніки. 

Метою державної політики в області розвитку національної інновацій-
ної системи у вищих навчальних закладах є теоретичні розробки для впрова-
дження в  економіку, здатну за рахунок інноваційної продукції (послуг) і її 
комерціалізації забезпечити реалізацію затверджених Президентом України. 
стратегічних національних пріоритетів: підвищення якості життя населення, 
досягнення економічного зростання, розвитку фундаментальної науки, осві-
ти, культури, забезпечення оборони й безпеки шляхом об'єднання зусиль 
держави й підприємницького сектору економіки на основі встановлення вза-
ємовигідного співробітництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій Проблема державного регу-
лювання інноваційної діяльності безпосередньо пов'язана із проблемою 
інноваційної складової економічного зростання й економічної рівноваги. Бі-
льшість досліджень у цій області базуються на відомих роботах [4; 5; 7]. 

У вітчизняній літературі концептуальні питання інноваційного розвит-
ку й удосконалювання форм, методів і механізмів державного регулювання 
досліджені в роботах таких учених як [1; 2; 3; 6]. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідити сучасні механізми 
формування інноваційної політики держави. 

Виклад основного матеріалу. Для досягнення мети державної політи-
ки в області розвитку національної інноваційної системи необхідно виконати 
наступні основні завдання: 

– сформувати науково-технічні пріоритети інноваційної діяльності з 
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урахуванням забезпечення безпеки держави в економічній, оборонній, науко-
во-технологічній, природно-ресурсній, екологічній й інших життєво-
важливих сферах; 

– забезпечити раціональну комбінацію й реалізацію державного регу-
лювання й ринкових механізмів, включаючи заходи прямого й непрямого 
стимулювання інноваційної діяльності; 

– створити умови для збереження кадрового потенціалу вітчизняноїна-
уки й забезпечення наступності в науковій і технологічній сфері; 

– забезпечити розвиток малих і середніх підприємств, що працюють в 
області комерціалізації технологій; 

– підсилити державну підтримку науково-дослідних і конструкторсь-
ких робіт у конкурентоспроможних галузях, до яких, насамперед, відносять-
ся: космічна, авіаційна, ядерна, біохімічна й інформаційних технологій; 

– забезпечити розвиток інноваційних технологій, спрямованих на під-
вищення ефективності використання енергетичних і природних ресурсів кра-
їни, включаючи унікальні технології, створені в оборонно - промисловому 
комплексі країни; 

– забезпечити прискорення процесів інтеграції наукової, освітньої, ви-
робничої діяльності для економічно ефективної реалізації програм підвищен-
ня конкурентоспроможності української економіки на світовому ринку; 

– здійснити державну підтримку й забезпечити спільну з підприємни-
цьким сектором економіки реалізацію найважливіших інноваційних проектів 
державного значення (інноваційних проектів національного значення) у 
пріоритетних конкурентоспроможних секторах внутрішнього й світового ри-
нків високотехнологічної продукції; 

– здійснити державне сприяння формуванню науково- виробничих кор-
порацій, орієнтованих на серійний випуск і реалізацію інноваційної продукції 
(послуг) у кооперації з малими високотехнологічними підприємствами [3]; 

– забезпечити стимулювання залучення вітчизняних інвестицій палив-
но-енергетичного комплексу, харчовий і мікробіологічної галузей промисло-
вості у високотехнологічний сектор економіки країни; 

– розробити й впровадити екологічні, енерго- і ресурсозберігаючи вимо-
ги в інноваційній продукції (послугам), пропонованої для внутрішнього ринку; 

– забезпечити заохочення ініціативи й заповзятливості вітчизняних дослі-
дників, розроблювачів і виробників інноваційної продукції (послуг) у сферах 
освіти й культури, науково-технічної, технологічної й виробничої діяльності; 

– забезпечити рівноправну глобальну інтеграцію всіх сегментів націо-
нальної інноваційної системи на основі міжнародних систем якості, сертифі-
кації й оцінки відповідності інноваційної продукції (послуг). 

Основними напрямками державної політики в області розвитку націо-
нальної інноваційної системи є: 

– створення сприятливого економічного правового середовища віднос-
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но учасників інноваційної діяльності; 
– формування інфраструктури національної інноваційної системи для 

розвитку й удосконалювання інноваційно-технологічного підприємництва; 
– удосконалення системи державної підтримки комерціалізації резуль-

татів інноваційної діяльності, підготовки виробництва й висновку на ринок 
інноваційної продукції (послуг), включаючи підготовку й перепідготовку ка-
дрів для інноваційної діяльності. 

Основними механізмами реалізації державної політики в області розви-
тку національної інноваційної системи є: 

– формування в законодавстві цілісної системи організаційно- право-
вих, економічних і інших норм стимулювання, підтримки й регулювання ін-
новаційної діяльності; 

– перехід від галузевого принципу державної підтримки інноваційної 
діяльності до програмно-цільового шляхом координації державних, регіона-
льних, міжвідомчих і галузевих цільових програм, а також програм соціаль-
но-економічного, науково-технологічного й інноваційного розвитку країни, 
включаючи підтримку інноваційної діяльності в державних академіях; 

– збільшення частки позабюджетних ресурсів в залежності від просу-
вання результатів інтелектуальної діяльності до реалізації інноваційних про-
ектів на ринку; 

– розвиток внутрішнього ринку наукомісткої продукції із глибоким 
ступенем переробки [6]; 

– адресна ресурсна підтримка інноваційної діяльності організацій ма-
лого й середнього бізнесу шляхом їхнього залучення до участі у державних, 
цільових відомчих і регіональних програмах і інноваційних проектах; 

– формування в підприємців мотивації до розвитку інноваційної  
діяльності; 

– формування об'єктивних економічних показників у науково- техніч-
ній і інноваційній сфері з метою оцінки рівня й динаміки комерціалізації нау-
ково-технічних розробок; 

– визначення критеріїв вибору пріоритетів інноваційної політики й ви-
явлення конкурентоспроможної продукції (послуг) на стадії проведення нау-
ково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. 

В час, коли наступає епоха нестандартизованого, наукомісткого вироб-
ництва, де вирішальне значення в посиленні конкурентних позицій нації на 
світовому ринку відіграє здатність до постійного відновлення продукції за 
рахунок впровадження «продуктових технологій», тобто створення й просу-
вання на ринок принципово нових товарів. 

Незважаючи на те, що існуючі системи державної підтримки іннова-
ційного бізнесу в Україні носять комплексний характер, з погляду охоплення 
етапів інноваційного циклу й реалізації завдань програми стратегічного роз-
витку, вони мають ряд відмітних негативних рис, а саме: 

1. У даний момент державних засобів для надання комплексної підтри-
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мки інноваційної сфери явно недостатньо. Заходи, що розроблені  урядом, 
найчастіше зустрічаються й з опором місцевих органів влади, що посилають-
ся на нестачу засобів; 

2. Державна інноваційна політика спрямована на розвиток наукової 
сфери й інноваційної інфраструктури й не підкріплюється заходами інвести-
ційної політики, тобто не вирішується головна проблема - відсутність попиту 
на інновації; 

3. Інноваційна інфраструктура в більшості випадків створюється для 
підприємств новітніх галузей, діяльність яких орієнтована на зовнішні ринки. 
Через нестачу ресурсів, підтримка об'єктів інфраструктури звичайно закінчу-
ється після запровадження в дію реконструйованих площ і придбання необ-
хідної техніки [1, с. 123]; 

4. Відсутній попит на інноваційну продукцію усередині країни, насам-
перед, на розробки, призначені для традиційних галузей, і заходівпо створен-
ню такого попиту не вживають. 

Багато уваги приділяється підтримці науково-технічних розробок і зна-
чно менше - перетворенню їх у життя - комерціалізації. На практиці не вра-
ховується той факт, що, незважаючи на велику кількість цікавих проектів пі-
дприємства, що існують, ще не готові вкладати в них свої засоби. 

Роль держави в підвищенні конкурентоспроможності країни, у тому 
числі надання впливу на розвиток інноваційної діяльності, в українських 
умовах здобуває особливу значимість. Досліджуючи становлення економік 
різних країн, учені відзначають [4; 5; 7], що країни, що пізніше стали на шлях 
індустріалізації або інших великомасштабних технологічних або економіч-
них перетворень, мають більш великий державний сектор і більш розвинене 
державне регулювання економіки. У цих випадках держава стає локомотивом 
перетворень, акумулюючи цілеспрямовані зусилля на технічне переозброєн-
ня галузей, наукові програми, зростання інвестицій, структурну політику.  
Такий шлях пройшли й розвинені країни - післявоєнні Німеччина й Франція, 
Японія. 

Тому, на нашу думку, є очевидної необхідність посилення механізмів 
державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. Резервів підпри-
ємств і галузей-експортерів недостатньо для змістовного економічного росту, 
торгівля сировиною допомагає лише вижити, а держава повинна прагнути не 
тільки до виживання, але й до лідерства й через нього до поліпшення рівня 
життя. 

Як було виявлено в ході дослідження, державна підтримка науково-
технічної діяльності містить у собі таке: 

1) державне фінансування сфери вищої освіти, стимулювання (вклю-
чаючи пряме держзамовлення) підготовки фахівців, у яких є недолік; 

2) повне державне фінансування фундаментальної науки; 
3) субсидування, грантова підтримка, пільгове кредитування й інші ви-
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ди фінансової допомоги, надаваної на проведення прикладних досліджень і 
розробок ( як правило, частка державної підтримки не повинна перевищувати 
15-25% загального обсягу фінансування). Наприклад, у країнах Євопейського 
Союзу державні субсидії не повинні перевищувати 15 % для малих і 7,5 % 
для середніх фірм, однак для районів, які Європейський Союз офіційно розг-
лядає як відстаючі у своєму розвитку від середньоєвропейського рівня, цей 
показник може збільшуватися на 10-15 процентних пунктів. Вирішальним 
при виборі проектів і розмірів державної підтримки вважається число знову 
створюваних робочих місць, і тому її основний обсяг реалізується у сфері се-
реднього бізнесу[2; 4; 5]. 

4) пільгове оподатковування НДР: усі витрати компаній на НДР став-
ляться на собівартість продукції. У ряді країн при розрахунках податку на 
прибуток можливо навіть збільшення суми витрат - на 20% у США і Японії, 
на 50 % у Франції; 

5) стимулювання припливу іноземних фахівців у випадку недоліку 
власних шляхом тимчасового полегшення в'їзного режиму й надання певних 
соціальних гарантій. 

Підтримка інноваційної інфраструктури сприяє створенню оптималь-
них умов для комерціалізації нововведень [1, с. 67], а саме: 

1) надання підтримки на початкових етапах розвитку інноваційних під-
приємств. У Великобританії існує програма «BusinessLinks», що спрощує 
створення нової фірми. Зокрема, вона передбачає одержання всіх інформа-
ційних документів і послуг в одній інстанції. Франція надає державні пільги 
строком на один рік починаючим інноваційним підприємствам. У країнах 
Європейського Союзу малим і середнім організаціям може відшкодовуватися 
до 50% витрат на участь у виставках, але тільки для першої участі в якийсь 
певній виставці й стосовно лише до вартості оренди, монтажу стенда і його 
обслуговування; 

2) організація за державний рахунок центрів поширення нововведень і 
консультаційних центрів, що виявляють ділові послуги інноваторам.  
Їхньою метою є подолання так званого «експлутаційного розриву», тобто  
розриву між числом створених винаходів і числом винаходів, фактично 
впроваджених у використання на комерційній основі. У США створена  
мережа Центрів з передачі технологій (TechnologyTransferOffices), що охоп-
лює основні промислові штати країни. Аналогічні структури, названі 
Центрами зв'язку із промисловістю (IndustrialLiaisonOffices), існують у  
Великобританії. Їхнє головне завдання - передача технологій, розроблених в 
університетах, урядових лабораторіях середнім і малим підприємствам, роз-
ташованим у регіоні, що обслуговується Центром[7; с.12]. Проводяться об-
стеження підприємств, виявляється інформаційна, консультативна й іноді 
пряма матеріальна допомога в переоснащенні виробництва, підвищенні його 
технічного рівня на базі наукомістких технологій (використання обчислюва-
льної техніки, нової контрольно-вимірювальної апаратури, систем автомати-
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чного проектування деталей, робототехніки, гнучких автоматизованих обро-
бних комплексів тощо); 

3) стимулювання комерціалізації нововведень шляхом безкоштовної 
видачі ліцензій на комерційне використання винаходів, що є державною вла-
сністю. Наприклад, «Bayh-Dole Act» у США передає вченим і університетам 
права на інтелектуальну власність на проекти, реалізовані за федеральним 
замовленню, з метою стимулювання їх комерційного впровадження. У 
Франції, відповідно до Закону про інноваціїі дослідження, науковці (дослід-
ники, аспіранти, техніки й т.п.) можуть створювати малі й середні інновацій-
ні компанії з метою використання результатів досліджень і розробок, фінан-
сованих державою. Пільги надаються протягом шести років, після чого, нау-
ковці повинні зробити вибір - або вони вертаються в державний сектор і 
продовжують суспільну роботу, або залишаються в компанії, яка переходить 
на «загальне положення»; 

4) широкомасштабна державна підтримка (фінансова, інформаційна 
і т.д.) створення й розвитку структур, що сприяють кооперації науки й 
виробництва - бізнес-мереж, дослідницьких і промислових парків, 
технополісів і т.п., включаючи міжнародні. Державну політику в даному 
напрямку ілюструють дані ранжирування розвинених країн за рівнем 
кооперації в сфері НДР між компаніями й університетами. 

Висновки. Як показує аналіз сучасного стану інноваційної діяльності, 
в останні десятиліття значно скоротився часовий інтервал між відкриттям 
нових знань і їх практичним використанням. Тому головним завданням стала 
побудова інноваційних систем, що дозволяють швидко й ефективно перетво-
рювати ідеї в товар, послугу або технологію. Як показав аналіз, цей цикл у 
розвинених країнах займає приблизно однаковий час, тому, з погляду автора, 
конкуренція розвертається в основному на етапі трансформації знання в 
ідею. Для вирішення даної проблеми протягом останніх років практично у 
всіх індустріально розвинених країнах значно підвищилася роль держави в 
розробці різного ряду прогнозів, формуванні довгострокових науково- техні-
чних програм, їх фінансуванні й організаційному забезпеченні. 

Підвищення ролі держави у виборі пріоритетів науково-технічного 
розвитку й прогнозного забезпечення виявилося у створенні спеціальних 
управлінських структур. 
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