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інформаційних технологій 

ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Побудова інноваційної політики України існує вже довгий 

період часу, але так і не дала позитивних результатів. Питома вага 

підприємств, що вкладають кошти та зусилля у інноваційну діяль-

ність, кожен рік зменшується. Якщо після розпаду СРСР відставання 

від розвинених країн світу вимірювалося у 70 років, то за теперішніх 

умов, пов’язаних з неможливістю або небажанням рухатися в ногу з 

часом, цей відрив суттєво збільшується. Тому задля успішного 

розвитку держави необхідно будувати власну ефективну інноваційну 

політику. 

Проблеми побудови інноваційної політики України привер-

тали увагу науковців давно. Висвітлення характерних особливостей 

інноваційної політики держави знайшло відображення в роботах 

представників наукового світу, зокрема О.І. Амоші, Я. А. Жаліла, 

С.О. Білої, В. Гейця. 
©Л.М. Єфіменко, 2011 
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Мета статті - запропонувати схему побудови ефективної ін-

новаційної політики держави за допомогою аналізу інноваційних 

джерел та знань. 

Швидкість створення і поширення інноваційних знань зростає 

все швидше та швидше. Це може бути видно у підвищенні на-

уково-технічної документації і патентної діяльності, поширенні 

нових продуктів і процесів, скороченні життєвого циклу продуктів і 

стрімкому прогресі у галузі інформаційних та комунікаційних 

технологій. Крім того, спостерігається тенденція до глобалізації 

знань. Транснаціональні компанії створюють іноземні інноваційні 

центри, тим самим поширюючи інновації в інші країни. 

Інновації можуть бути новими для країни, новими для галузі, 

або новими для фірми. Тому доцільно виділити три джерела інно-

вацій. Одним з них є придбання технологій, які вже існують за ко-

рдоном. Другим джерелом є внутрішні створення відповідних нових 

знань. Третім - поширення та ефективне використання цих нових 

знань в економіці як національної, так і зарубіжної. 

На рис. 1 представлена схема джерел інновацій України. 

Якість інновацій погіршується в результаті поширення еко-

номічного та інституційного режиму. Це включає макроекономічні 

умови (рівень інфляції, процентних, валютних курсів); навколишнє 

середовище (законність, якість і ефективність державного 

управління), а також якість і ефективність фізичної та інформаційної 

та комунікаційної інфраструктури. Освіта та професійна підготовка 

населення і робочої сили також дуже важливі. 

Технологічні можливості країни залежать від переваг техно-

логічно пов'язаних установ. До їх числа належать науково-дослідні 

лабораторії на підприємствах, в університетах та урядових лабора-

торіях, а також можливість виробництва, проектування, управління 

та обслуговування підприємств; потужність і якість університетів та 

державних установ, що мають відношення до інновацій і технологій 

та інформаційних мереж. 

Головним пріоритетом для України має стати придбання і 

використання знань, які вже існують. Це дешевше і менш ризиковано, 

ніж створювати нові знання. Хоча деякі з цих знань знаходяться під 

захистом прав інтелектуальної власності та будуть коштувати 

забагато. Політика відкритості глобальних знань має вирі-
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1. Прид-

бання 

знань з-за 

кордону 

2. Придбання 

знань з інших 

місць у країні 

3. Створен-

ня нових 

знань у 

країні: 

•НД І  

• ВНЗ 

• фірми 

• приватні 

особи 

Методи придбання або 

передачі знань: 

• Купівля: 

- товарів та деталей; 

- технологічних ліцензій 

• Копіювання та реве-

рсування техніки 

• Зовнішня допомога у 

технічному обслугову-

ванні 

• Зовнішня технічна 

література 

• Інвестування компа-

ніями -засновниками 

• Імміграція осіб з 

технологічними навич-

ками та вміннями 

• Людські знання по-

ширюються за допомогою 

ЗМІ 

• Інформаційні техно-

логії полегшують роботу 

ЗМІ для поширення знань 

Методи передачі знань, 

створені в країні: 

• Патенти та ліцензії 

• Технологічні консу-

льтативні сервіси 

• Навчання та практика 

студентів та керівників 

• Створення нових фірм 

на технологічній основі 

• Перехід людей із 

дослідних інститутів та 

університетів у реальний 

сектор економіки 

• Інформаційне поши-

рення за допомогою ЗМІ 

\ 

Користувачі 

знань: 

Фірми: 

• Сільське 

господарство 

• Машинобу-

дування 

• Послуги Уряд: 

• Адміністрація 

та керівництво 

• Розвиток 

планування та 

виконання 

Суспільні ін-

ститути: 

• Освітня сис-

тема 

• Система 

охорони здоров'я 

• Інфраструк-

тура послуг 

• Суди 

Громадські 

організації: 

• Об’єднання 

• Фонди 

• Спілки Люди 

4. Поширення 

знань: 

• Розширення та 

зростання 

найбільш про-

дуктивних фірм та 

організацій 

• Технологічно- 

інформаційні 

центри 

• Демонстрування 

проектів 

• Поширення 

надання послуг у 

с/г, машино-

будуванні та сервісі 

Рис. 1. Схема джерел інновацій України 
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шальне значення. Вона включає торгівлю, прямі іноземні інвестиції, 

ліцензування технологій, а також копіювання і зворотне проек-

тування. Крім того, існують величезні можливості для придбання 

зарубіжних знань за допомогою освіти за кордоном, поїздок, участі в 

іноземних виставках, Інтернету, доступу до інформації та баз даних, 

залучення української діаспори, участі у НДДКР за кордоном, 

придбання іноземних компаній для отримання доступу до їх 

технології, придбання брендового імені або ринку. 

Наступним ключовим завданням для України має стати по-

ширення та ефективне використання знань, які існують у країні, 

незалежно від того чи були вони придбані за кордоном або розроблені 

на місцевому рівні. Україна має величезну дисперсію продуктивності 

по різних галузях і підвищення середньої продуктивності місцевого 

передового досвіду (або передової світової практики за допомогою 

придбання більшої кількості знань за кордоном) може привести до 

одержання більш високих прибутків. Це потребує посилення 

державної політики в галузі розповсюдження і використання знань, а 

також поліпшення стандартів та контролю якості законодавства. 

Також Україна, як і більшість країн, що розвиваються, мають 

проблеми у сфері НДДКР, вирішення яких важливо для отримання 

нових знань та підвищення конкурентоспроможності, тому що навіть 

для створення низькодохідного товару необхідні наукові та технічні 

ресурси. Навіть найбідніші країни повинні мати НДДКР для 

акумулювання зарубіжних знань та адаптації їх до місцевих умов. 

Крім НДДКР громадського сектору ще одним ключовим пи-

танням має стати залучення приватного сектору. Приватний сектор 

повинен займатися НДДКР не тільки, щоб мати змогу йти в ногу з 

новітніми досягненнями і застосовувати їх, а також для проведення 

передових досліджень у різних галузях, важливих для їх 

конкурентоспроможності. Через проблеми збою практичного за-

стосування приватних інноваційних розробок у ринковому механізмі, 

потрібна підтримка у державних програмах, таких як часткові 

субсидії і податкові пільги для стимулювання НДДКР. 

Для України має сенс вкладати кошти в галузі, у яких вона має 

порівняльні переваги, з тим щоб не тільки зберегти, але й зміц- 

нити ці переваги, також необхідно вкладати кошти в нові техно- 
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логії в таких сферах, як генна інженерія, біотехнологія та нанотех- 

нології. Державний сектор буде відігравати більш активну роль у 

виконанні цього типу більш ризикованих і невизначених досліджень. 

Його слід розглядати як частину інвестицій портфельної стратегії 

вивчення нових сфер із потенційно високою прибутковістю. 

Необхідно мати можливість швидко переводити ці інвестиції в галузі, 

які починають проявляти обнадійливі результати. 

Інновації стали головною рушійною силою економічного 

зростання. Більшість підвищень життєвого рівня з часів промислової 

революції були результатом створення нових і поліпшених продуктів, 

процесів і послуг. Глобалізація змушує в усіх країнах для 

переміщення їх господарської діяльності далі вгору по ланцюжку 

створення вартості продовжувати конкурувати і процвітати. 

Для інноваційного бізнесу необхідно проводити структурні 

зміни, необхідні для перемикання ресурсів з неінноваційних до 

інноваційних підприємств, незалежно від галузі. У 2009 р. питома 

вага підприємств, що займалися інноваціями, складала 12,8%, а 

загальна сума витрат на інноваційну діяльність - 7949,9млн. грн., що 

на 34% менше, ніж у 2008 р. В успішних країнах уряд сприяє 

процесам переходу до інноваційної діяльності шляхом надання 

сприятливих умов і конкретної підтримки, щоб спонукати більшу 

кількість компаній зайнятися «інноваційними іграми», а також ви-

нагороджує зусилля вже інноваційних компаній. 

Використовуючи досвід іноземних держав, які мають високі 

показники розвитку інноваційної діяльності, пропонуються нові 

напрямки інноваційних процесів та політики України у сучасних 

умовах, що наведені на рис. 2. 

Україні для досягнення успіху, по-перше, необхідно провести 

зміну напрямів інновацій, а саме провести поширення знань на нових 

моделей бізнесу, посилити підтримку нових потреб суспільства та 

створювати і стимулювати виникнення нових інноваційних центрів. 

Для здійснення цих заходів необхідно скооперувати дії головних 

виконавців, ключовою фігурою серед яких повинні стати 

підприємства як розробники та створювачі інноваційної продукції, 

створення якої є головною вимогою для будь-яких підприємств 

незалежно від форми власності, діяльності та обсягів виробництва. 

Для цього усім виконавцям в інноваційній системі України необ-  
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ВІДПОВІДНА РОЛЬ 

ВИКОНАВЦІВ У ІННОВАЦІЙНІЙ 

СИСТЕМІ  

Підприємства (включаючи ма- 

лі/нові та великі/засновницькі) 

Уряд (центральний та регіона-

льний)  

Неприбуткові організації/Ци- 

вільне суспільство 

 

Вказівки до 

змін 

НАБЛИЖЕННЯ ДО 

ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

Стратегічні цілі  

Раціоналізація політики  

Політичне змішування та 

обладнання інструментами 

Інноваційна система управ-

ління 

хідно створювати стратегічні цілі, інноваційну систему управління та 

раціоналізувати інноваційну політику країни. 

Рис. 2. Нові напрями інноваційних процесів та політики України 

Інноваційні системи набувають більш міжнародного харак-

теру. Вони включають внутрішні потоки технологій, втілені в кінцеві 

споживчі товари і послуги, співпрацю з глобальних ланцюгів 

створення вартості, передачу та реалізацію інновацій у продукції

ЗМІНА НАПРЯМІВ 

ІННОВАЦІЙ 

• Поширення знань на нових 

моделей бізнесу: 

- збільшення мультидис- 

циплінарного наукового змісту 

технологічних інно- 

вацій 

- важливість нетехноло- 

гічних інновацій у швидко- 

зростаючому секторі пос- 

луг 

- зміна бізнес-стратегій: 

відкрита інноваційна мо- 

дель 

• Посилення «виклику 

попиту»: підтримка нових 

потреб суспільства: 

- Попит на новіші проду- 

кти та послуги 

-«Дозрівання» у багат- 

ших країнах 

• Виникнення інновацій- 

них центрів та глобалізація 

ринку для інноваційних вхо- 

дів та виходів 



115 

 

на експорт; співпрацю з зарубіжними партнерами в галузі наукових 

досліджень або технологічного розвитку, внутрішніми і зовнішніми 

потоками прямих іноземних інвестицій з боку транснаціональних 

підприємств та еміграцію, повернення і імміграцію всіх видів 

кваліфікованих науково-технічних людських ресурсів. 

Висновки. Для подальшого розвитку інноваційної системи 

Україні потрібно змінювати напрям інноваційних процесів та по-

літики, а саме провести поширення знань на нових моделей бізнесу, 

посилити підтримку нових потреб суспільства та створювати і 

стимулювати виникнення нових інноваційних центрів. Для здійс-

нення цих заходів необхідно скооперувати дії головних виконавців, 

ключовою фігурою серед яких повинні стати підприємства як 

розробники та створювачі інноваційної продукції, створення якої є 

головною вимогою для будь-яких підприємств незалежно від форми 

власності, діяльності та обсягів виробництва. 
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