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Розглянуто та обґрунтовано можливість використання системного функціонально-
структурного аналізу для дослідження та визначення організаційного управління процесами 
землекористування на рівні регіональних утворень і їх складових. Визначені і запропоновані 
основні принципи застосування дослідження операцій, як методу організаційного управління, 
в землекористуванні. 

Ключові слова: системний аналіз, раціональне землекористування, регіони 
 

В статье рассмотрена и обоснована возможность использования системного 
функционально-структурного анализа для исследования и определения организационного 
управления процессом землепользования на уровне региональных экосистем и их 
составляющих. Определены и предложены основные принципы использования исследования 
операций, как метода организационного управления в землепользовании. 

Ключевые слова: системный анализ, рациональное землепользование, регионы 
 

System functional-structural analysis possibility using for land use process  organizational 
control researching and definition on ecosystems regional level was considered and based on in 
this article. The main principles of operation research use as organization control method in 
landscaping processes was required. 

Keywords: system analysis, rational land use, regions  
 

ВСТУП 
Згідно парадигми сталого розвитку, перехід до якого на глобальному рівні 

можливий лише за умов збереження необхідної якості навколишнього середовища, в 
тому числі і земельних ресурсів, необхідне виконання на національному, 
регіональному та місцевому рівнях всіх основних вимог цього розвитку. При цьому 
задоволення потреб в природних ресурсах теперішніх поколінь не повинно ставити 
під загрозу можливість майбутніх поколінь задовольняти свої потреби в них, коли 
будуть узгоджені екологічні, економічні та соціальні складові розвитку, коли 
техногенне навантаження не буде перевищувати можливостей природного 
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навколишнього середовища до самовідновлення, а суспільство усвідомить перевагу 
екологічних пріоритетів над іншими.  
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Одним із основних напрямків стратегії вирішення цих питань є збалансоване 

землекористування.  
Важливу роль у вирішенні цієї глобальної проблеми відіграє дослідження і 

визначення умов і механізмів збалансованого екологічно-безпечного 
землекористування, в першу чергу на рівні регіонів і регіональних екосистем. При 
цьому визначення методів і принципів вирішення цієї складної проблеми необхідно 
обґрунтувати і визначити результуючі умови та процеси. 

Ще однією складовою при вирішенні цієї проблеми є динамічні процеси, які 
пов’язані з землекористуванням взагалі і збалансованим зокрема, та існуючим 
техногенним навантаженням на компоненти екосистеми регіону. В наш час на 
навколишнє природне середовище здійснюється широкий спектр дій, які постійно 
змінюються та які є основою для виникнення і розвитку деградацій природного 
середовища. Деградації природного середовища зароджується на рівні регіональних 
екосистем та їх складових з їх генетичною своєрідністю та специфікою біоценозів. 
Розгляд цих процесів необхідно здійснювати з урахуванням природної стійкості, 
самоочищення, самовідновлення і відновлення, які в цілому визначають ємність 
регіональних екосистем [1]. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Враховуючи складність процесів, що протікають на цих рівнях, задача 

землекористування взагалі, і, особливо, збалансованого, може бути вирішена на 
основі системних функціонально-структурних досліджень та створення відповідних 
моделей різного рівня. При цьому повинні бути обґрунтовані, розроблені і 
передбачені механізми, способи та засоби вирішення цієї проблеми на основі її 
рівноважної збалансованості з відповідною оптимізацією процесів, що проходять в 
природному середовищі регіону.  

Математичним апаратом для вирішення такої задачі є дослідження операцій – 
частина системного аналізу, яка надає можливість застосування кількісних методів 
визначення управлінських рішень для землекористування на рівні регіонів. Методи 
системного аналізу надають можливість кількісного визначення управлінських 
рішень взагалі і особливо, збалансованого, яке стає нагальною вимогою сучасності. 
Системний аналіз, як широка стратегія наукового пошуку, використовує 
математичний апарат та математичні концепції, але у рамках систематизованого 
наукового підходу до вирішення складних проблем, організує знання про об’єкти 
таким чином, щоб допомогти обрати потрібну стратегію або передбачити результати 
однієї чи кількох стратегій, які представляються доцільними тому, хто приймає 
остаточне рішення. В найбільш сприятливих випадках стратегія, що знайдена за 
допомогою системного аналізу, буде «найефективнішою» з точки зору 
землекористування.[2,3] 

Найбільш ефективними методами системного аналізу для вирішення цих задач 
є методи дослідження операцій, які надають можливість застосування кількісних 
методів визначення управлінських рішень для землекористування. 

Вирішення такої задачі вимагає визначення мети та на її основі формалізації 
функціонального критерію (функції ефективності операцій), який би дозволив знайти 
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управлінські рішення для підтримання еколого-економічного природного балансу в 
регіонах в процесі землекористування. 

Метою дослідження операцій при вирішенні задачі збалансованого 
землекористування є виявлення ефективного способу дій, тобто вирішення задачі 
організаційного управління в умовах, коли мають місце обмеження будь-якого типу 
(наприклад, екологічні, економічні, технічні, соціальні тощо).  

Побудова операції як системи заходів, що об’єднуються єдиним задумом, 
направлена на досягнення визначеної мети. Прикладом операції можуть бути заходи 
стосовно підвищення безпеки, надійності, стійкості та збалансованості регіональних 
екосистем і їх складових, а також економіко-соціальних показників. Операція завжди 
є заходом керування, тобто існує можливість тим чи іншим чином обрати параметри, 
що характеризують спосіб її організації. Організація, у широкому сенсі, включає і 
вибір засобів, які можуть застосовуватися в операції. При організації 
землекористування можна обрати тип та властивості засобів і способів операцій 
(включаючи технічні засоби), або при заданих способах вирішувати тільки одну 
задачу ефективної організації самої процедури зниження шкідливих впливів 
землекористування на екологічну, економічну і соціальну сферу регіону. Рішеннями 
буде будь-який визначений вибір параметрів, а оптимальним буде рішення яке за тим 
чи іншим міркуванням буде найкращим за інші. Тобто основною задачею операцій є 
кількісне обґрунтування оптимальних рішень. Разом з основною задачею до області 
застосування дослідження операцій відносяться такі задачі як:  

- порівняльне оцінювання різних варіантів організації операцій; 
- оцінка впливів на результат операції різних параметрів;  
- дослідження так званих вузьких місць, тобто елементів керованої системи, 

порушення яких особливо сильно впливає на успіх операції. 
Системність у дослідженні операцій вимагає взаємної залежності і 

обумовленості цілого комплексу заходів. В той же час, систему операцій завжди 
можна об’єднати в одну складну операцію більш високого порядку, коли це 
необхідно. А у ряді випадків доцільно виділити у якості операцій окремі елементи 
системи та остаточне рішення приймати з урахуванням ролі та місця даної операції у 
системі. Розглядаючи окрему операцію та аналізуючи її під кутом зору організації 
операції, необхідно прагнути до найбільшої ефективності, тобто ступеню 
пристосованості до виконання задачі, що стоїть перед нею. Чим краще організація 
операцій, тим операція ефективніше. Щоб судити про ефективність операцій та 
порівнювати між собою стосовно ефективності по-різному організовані операції, 
необхідно мати деякий кількісний критерій оцінювання чи показник ефективності 
(цільову функцію).  

Процес системного дослідження при дослідженні операцій складається з 
наступних етапів:  

- ідентифікація проблеми;  
- побудова моделі дослідження операцій; 
- рішення поставленої задачі за допомогою моделі;  
- перевірка адекватності моделі; 
- реалізація результатів дослідження. 
Ця послідовність загально прийнята, за виключенням етапу одержання рішення 

на основі розробленої моделі, коли, як правило, використовуються апробовані 
формалізовані методи. Інші етапи дослідження виконуються без строгої орієнтації на 
ті чи інші регламентні правила. Це обумовлено тим фактором, що вибір тих чи інших 
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процедур на кожному з етапів залежить від характеру проблеми, яка досліджується, 
та умов функціонування системи. 

Способи дій, тобто способи використання активних засобів, є стратегією 
організаційного управління («оперуючої сторони»). Результати операцій з досягнення 
цілей залежать, при визначеній кількості засобів, від набору стратегій, тобто, від 
факторів, які знаходяться у розпорядженні «оперуючої сторони», або від факторів, які 
контролюються. Разом з тим, результати можуть залежати і від факторів, які не 
контролюються. Ці фактори і складають саме те, що, як правило, називають 
обставинами, тобто умовами проведення операції. Наприклад, як один з 
неконтрольованих факторів при дослідженні регіональної системи, можна розглядати 
природні особливості та економічний стан регіону. 

Якщо побудована операція, тобто визначено керований захід, на кінцевий 
результат якого ми можемо деяким чином впливати, обираючи тим чи іншим 
способом залежні від нас параметри, то ефективність операції характеризується 
показником ефективності, який потрібно обернути на оптимум (максимум чи 
мінімум). Побудована математична модель дозволяє обчислити показник 
ефективності при будь-якому прийнятному рішенні. Показник ефективності залежить 
як від умов, так і від елементів рішення. У детермінованому випадку задача 
знаходження оптимального рішення зводиться до математичної задачі знаходження 
екстремуму функції. Ця задача може бути дуже важкою (особливо при великій 
кількості аргументів), але труднощі є обчислювальними і непринциповими.  

Більш типовою для організаційного управління в землекористуванні є ситуація, 
коли не всі умови, в яких буде проводитися операція, відомі наперед, а деякі з них 
вміщують елементи невизначеності. У таких випадках ефективність операції буде 
залежати від наступних категорій факторів: 

- умови виконання операції, які відомі наперед та не можуть бути змінені;  
- невідомі умови або фактори;  
- елементи рішення, які будуть вибиратись. 
Тоді задачу дослідження операцій (організаційного управління) можна 

сформулювати на вербальному рівні таким чином: при заданих умовах з урахуванням 
невідомих факторів знайти такі елементи рішення, які за можливістю перетворюють 
на оптимум показник ефективності природокористування. 

Взагалі задачі стосовно вибору рішення в умовах невизначеності зустрічаються 
дуже часто при дослідженні регіональних систем та їх складових. 

Методи, що застосовуються для вибору рішення в умовах невизначеності, 
суттєво залежать від того, яка природа невідомих факторів та які орієнтовні відомості 
про них існують. Найбільш простим для розрахунків є випадок, коли невідомі 
фактори є випадковими величинами або випадковими функціями, про які є 
статистичні дані, що характеризують їх розподіл. Для вирішення таких задач 
використовують наступні методи:  

- штучне зведення до детермінованої схеми;  
- оптимізація в середньому, тобто застосування методів статистики. 
Якщо ефективність операції залежить, окрім заданих умов та елементів 

рішення, ще і від ряду невідомих факторів та елементів рішення, про які ніяких 
відомостей немає, а можуть бути зроблені тільки деякі припущення, то, відповідно, 
розглядається стохастична задача. Загальних математичних методів знаходження 
екстремумів будь якого вигляду при наявності довільних обмежень не існує. Але для 
випадків, коли функція ефективності та обмеження мають певні властивості, 
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дослідження операцій надає ряд спеціальних методів – це методи лінійного, 
нелінійного, динамічного і стохастичного програмування та теорії ігор. 

Основними принципами застосування дослідження операцій, як 
дослідницького методу організаційного управління для землекористування є: 

1. Вихідне положення полягає у тому, що регіональна система розглядається 
як сукупність ієрархічно підпорядкованих природно-екологічних, 
економічних і соціальних підсистем різного порядку та часових вимірів, які 
і є основними об’єктами дослідження операцій. 

2. Дія землекористування на ту чи іншу підсистему або функціональну ланку 
регіональної системи викликає порушення міжкомпонентних 
(вертикальних) зв’язків, і тим самим функціонування регіону, як цілого, 
порушується. 

3. Кожному регіональному утворенню притаманний певний поріг стійкості до 
зовнішніх впливів (з точки зору екології, економіки і соціології).  

Структура регіонального утворення відповідно пов’язана з його динамікою 
(еволюцією). Розвиток, або еволюція регіону під впливом землекористування може 
призвести до необоротних, поступових змін, які, в свою чергу, призводять до 
перебудови структури регіонального утворення (екологічної, економічної і 
соціальної). При багатоцільовому використанні земельних ресурсів може виникнути 
багато суперечностей. Тому інколи оптимальне рішення має компромісний характер, 
який обумовлений багатофакторністю і множинністю оціночних критеріїв якості 
регіонального утворення (екологічними, економічними і соціальними). 

 
ВИСНОВКИ 
Системні дослідження процесів, що проходять в регіональних утвореннях 

надають результати, які стануть науковою основою для проектування 
землекористування і нададуть можливість пропонувати інструменти управління й 
оптимізації взаємодії природних і антропогенних складових регіональних екосистем 
для досягнення головної мети – збереження механізму саморегулювання стану 
навколишнього середовища завдяки організаційному управлінню для збалансованого 
ефективного (раціонального) загального природокористування.  
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В роботі були розглянуті підходи деяких провідних країн світу та країн ЄС в 
формуванні державної інноваційної політики. Також розглянуті методи стимулювання 
інноваційної діяльності на підприємствах в економічно розвинутих країнах. Була 
простежена залежність рівня інновацій та сталого розвитку. Зроблені висновки про 
необхідність формування державної інноваційної політики та стимулювання інновацій на 
державному та підприємницькому рівні. Стимулювання інновацій завжди призводить до 
зростання рівня економічного розвитку країни і підвищення рівня сталості. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційна політика, сталий розвиток, 
сумарний індекс інновацій, індекс розвитку людського потенціалу, людські ресурси 
 

В работе были рассмотрены подходы некоторых ведущих стран мира и стран ЕС в 
формировании государственной инновационной политики. Также рассмотрены методы 
стимулирования инновационной деятельности на предприятиях в экономически развитых 
странах. Была прослежена зависимость уровня инноваций и устойчивого развития. 
Сделаны выводы о необходимости формирования государственной инновационной политики 
и стимулирования инноваций на государственном и предпринимательской уровне. 
Стимулирование инноваций всегда приводит к росту уровня экономического развития 
страны и повышению уровня устойчивости. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная политика, устойчивое 
развитие, суммарный индекс инноваций, индекс развития человеческого потенциала, 
человеческие ресурсы 
 

The work considered the approaches of some leading countries of the world and the EU 
countries in the formation of state innovation policy. Also discussed are the methods of stimulating 
innovation activities in enterprises in economically developed countries. The dependence of the 
level of innovation and sustainable development was traced. Conclusions are made on the necessity 
of forming the state innovation policy and stimulating innovations at the state and entrepreneurial 
level. Stimulating innovation always leads to an increase in the level of economic development of 
the country and increasing the level of sustainability. 

Keywords: innovation, innovation policy, sustainable development, summary innovation 
index, human development index, human resources 
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ВСТУП 
З кінця 20-го сторіччя тісне поєднання науково-промислової та економічної 

галузі діяльності призвело до появи інновацій з ознаками системності. Як наслідок 
виникла потреба регулювання системних інновацій і в першу чергу на рівні держави. 
Основною метою регулювання має бути підтримка середовища для стимулювання 
створення, розповсюдження та впровадження інновацій в промисловості. В більшості 
розвинених країн з цією метою на національному рівні працюють спеціалізовані 
інституції та застосовуються різноманітні підходи щодо стимулювання інновацій, 
насамперед для промисловості, та вони покликані зміцнити науково-технічну базу і 
підвищити конкурентоздатність національної економіки. 
 

Формування державної інноваційної політики в провідних країнах світу 
На державному рівні існує досить широкий набір методів та інструменті 

стимулювання інноваційної діяльності в залежності від визначених національних 
пріоритетів рис. 1 [1]. 
 

 
Рис. 1. Інструменті стимулювання інноваційної діяльності 

 
Згідно зі світовим досвідом одним з традиційних методів впливу на розвиток 

інновацій в промисловості, особливо у період економічного зростання, є податкові 
пільги. В західноєвропейських країнах на державному рівні застосовуються три 
ключових підходи: створення нових адміністративних структур, які засновані на 
систематичному характері інновацій, що передбачає створення нових інститутів, 
зміну функцій вже існуючих, розробку програм інноваційного розвитку і 
відповідальність за координацію двох інноваційних політик; підвищення 
конкурентоспроможності країни шляхом використання нового механізму 
прогнозування та вироблення пріоритетів для формування національних інноваційних 
стратегій; життєво важливим фактором економічного розвитку також є визнання 
інновацій на державному рівні, що між іншим передбачає проведення інформаційних 
компаній, активацію співробітництва між вченими, суспільством та промисловістю. 

Однією з закономірностей розвитку суспільства є необхідність у постійному 
оновленні, що несе за собою циклічний характер інновацій, непередбачуваність 
інноваційних проривів в науці і постійне скорочення часу затримки від моменту 
розробки чи відкриття до часу впровадження. З огляду на це управління 
інноваційними процесами на державному рівні є важливим фактором для 
прискорення інноваційної діяльності і запорука науково-технічного розвитку.  
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Необхідною складовою економічного розвитку є належним чином сформована 

державна інноваційна політика, приміром принципи формування інноваційної 
політики в США наведені на рис. 2 [1]. 

Принцип встановлення пріоритетів в інноваційній політиці різних країн 
базується в першу чергу на національних економічних проблемах. До прикладу, у 
США основна перевага при встановленні державних пріоритетів надається 
розширенню фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт 
(НДДКР) та регулюванню розподілу коштів на ці розробки. При цьому в Сполучених 
Штатах формально не акцентовані чіткі цілі інноваційної політики в промисловості, 
але простежується першочерговість у стимулюванні всіх видів підвищення 
конкурентоздатності продукції та розширення експорту. Натомість у країнах ЄС чітко 
визначені як пріоритетні напрямки інноваційної економічної політики підвищення 
міжнародної конкурентоздатності промисловості і особливо фінансування розробок в 
галузі передових інноваційних знань [1].  
 

 
Рис. 2. Засади інноваційної політики США 

 
Південна Корея, як представник передових економік Азії, так званих Азійських 

тигрів, підтримує високий розвиток своєї економіки не в останню чергу шляхом 
забезпечення подальшого прискорення зростання промисловості на базі останніх 
досягнень науково-технічного прогресу та широкої інтеграції у світову економіку [1].  
 

Інноваційна політика країн ЄС та її зв’язок зі сталим розвитком 
В Німеччині активно підтримуються НДДКР та інновації, при цьому з кінця 

минулого століття відбулися зміни в державних пріоритетах в напрямку підвищення 
інноваційного потенціалу промисловості і особливо малих і середніх підприємств. Це 
відповідає політиці більшості розвинених демократичних країн на підтримку 
середнього класу, представники якого саме і задіяні в першу чергу у малому, а також 
середньому бізнесі. 

Принципи стимулювання до інноваційної діяльності (згідно Б. Твісса) 
включають активізацію творчої праці внаслідок взаємодії різноманітних чинників, 
серед яких середовище, де заохочується творчість, наявність однодумців - творчих 
особистостей, роботу системи кадрового відбору, наявність стимулів – від 
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матеріальних до морально-психологічних. Ключова роль в такому процесі активізації 
праці належить системі стимулювання творчості. Завдяки їй стають більш 
привабливими нововведення і стимулюється інтерес до прояву творчості. Для 
успішного керівництва інноваційною діяльністю підприємства важливо створити 
організацію, привабливу для висококваліфікованих фахівців і шляхом заохочення 
творчості утримати цінні кадри для виробництва інноваційного продукту, здатного 
успішно конкурувати на ринку. Таке бачення активізації творчої діяльності знайшло 
підтвердження в практиці зарубіжних фірм і корпорацій, які безпосередньо 
займаються впровадженням інновацій. Таких підприємств в США, Японії, Франції 
налічується понад 70%, що дає змогу забезпечувати більш як 8% ВВП країни. 

Існують різні підходи щодо заохочення до інноваційної діяльності в різних 
країнах. Так наприклад в Японії в системі стимулювання чітко виокремлюються 
чотири головні частини: прямі виплати (базові та надбавки), побічні виплати, бонуси, 
пенсійні виплати. Заохочення до впровадження інновацій проявляється в 
запровадженні освітньо-професійного розвитку, залученні працівників до управління 
виробництвом на основі створення «гуртків якості» 

У Сполучених Штатах застосовується підхід із підключенням на допомогу 
консультантів з оплати праці, які розробляють особливі критерії, формули оплати та 
розмір винагород, спираючись на відповідну шкалу експертного оцінювання нових 
ідей за ступенем ефективності, новизни та витрат праці інноваторів. 

Натомість в таких європейських країнах як Бельгія, Англія, Франція, 
Німеччина, стимулювання активізації інноваційної діяльності персоналу 
забезпечується шляхом створення преміальних фондів за розробку, освоєння й випуск 
нової продукції, розмір яких пов’язується з приростом обсягу продажу такої 
продукції та її питомою вагою в загальному обсязі виробництва. 

Цілком зрозуміло, що на сьогоднішній день рівень інноваційного розвитку 
економіки країни визначає місце та позицію країни на світових товарних ринках. На 
рис. 3 зображено діаграму з ранжуванням країн ЄС за сумарним індексом 
інновацій [2].  
 

 
Рис. 3. Сумарний індекс інновацій країн ЄС за 2018 рік 
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До складу сумарного індексу інновацій зокрема входять такі показники як: 

людський ресурс, привабливість системи наукових досліджень, інноваційно дружнє 
середовище, фінансування та підтримка інновацій, приватні інвестиції, наявність 
інноваторів, рівень наукових публікацій, інтелектуальні активи, рівень занятості у 
інтелектуальній та дослідницькій сфері, відсоток високотехнологічної та 
інтелектуальної продукції у загальній кількості продукції що виробляється та 
експортується, валовий внутрішній продукт на душу населення, дотримання законів, 
простота відкриття нового бізнесу, високий рівень інвестицій на дослідження та 
розробки підприємствами в перерахунку на 10 мільйонів населення, середній приріст 
населення, щільність населення та інші. 

Також можна простежити взаємозв’язок між рівнем інновацій в країні та 
показниками сталого розвитку. Одним з показників сталого розвитку країни є індекс 
розвитку людського потенціалу (Human Development Index (HDI)). У табл. 1 наведене 
ранжування країн Європи за їхнім показником індексу HDI станом на 2018 рік [3]. 

При аналізі статистичних даних стосовно сумарного індексу інновацій та 
індексу людського розвитку для країн ЄС помітна досить міцна кореляція. Це 
дозволяє зробити висновки про необхідність державної політики стосовно 
впровадження інновацій з метою підвищення сталості розвитку країни. 
 

Таблиця 1. Індекс розвитку людського потенціалу (HDI) країн ЄС за 2018 рік 

К
ра

їн
а 

Н
ор

ве
гі

я 
Ш

ве
йц

ар
ія

 
Ір

ла
нд

ія
 

Н
ім

еч
чи

на
 

Іс
ла

нд
ія

 
Ш

ве
ці

я 
Н

ід
ер

ла
нд

и 
Да

ні
я 

Ве
ли

ка
 Б

ри
т

ан
ія

 
Ф

ін
ля

нд
ія

 
Бе

ль
гі

я 
Ав

ст
рі

я 
Л

ю
кс

ем
бу

рг
 

Ф
ра

нц
ія

 
С

ло
ве

ні
я 

Іс
па

ні
я 

Ч
ех

ія
 

Іт
ал

ія
 

М
ал

ьт
а 

Ес
т

он
ія

 
Гр

ец
ія

 
К

іп
р 

П
ол

ьщ
а 

Л
ит

ва
 

С
ло

ва
кі

я 
Л

ат
ві

я 

Ін
де

кс
 

0,
95

3 
0,

94
4 

0,
93

8 
0,

93
6 

0,
93

5 
0,

93
3 

0,
93

1 
0,

92
9 

0,
92

2 
0,

92
0 

0,
91

6 
0,

90
8 

0,
90

4 
0,

90
1 

0,
89

6 
0,

89
1 

0,
88

8 
0,

88
0 

0,
87

8 
0,

87
1 

0,
87

0 
0,

86
9 

0,
86

5 
0,

85
8 

0,
85

5 
0,

84
7 

 
З огляду на показники, які враховуються при розрахунку сумарного індексу 

інновацій країни, цілком логічно що велику роль в ньому відіграють рівень наукових 
кадрів, професійної підготовки та рівень наукових досліджень в країні. Одним з 
показників рівня наукової школи в певній країні є показник, що враховує рівень 
наукового цитування, а саме кількість наукових публікацій в країні, які потрапляють 
до 10 відсотків найбільш цитованих науковий публікацій. На рис. 4 наведена діаграма 
залежності сумарного індексу інновацій країн Європи від індексу цитування [2]. 

З наведеної діаграми чітко простежується взаємозв’язок між збільшенням 
цитованості наукових робіт і зростанням сумарного індексу інновацій країни. 

Ще одним важливим показником, який входить як до складу розрахункових 
індексів у сумарному індексі інновацій, так і до індексів оцінки сталості розвитку 
країни, є людські ресурси. В свою чергу під людськими ресурсами в даному разі 
маються на увазі наступні показники: кількість нових здобувачів докторського 
ступеня, кількість населення, що отримало вищу освіту, підтримка навчання протягом 
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усього життя. Діаграма залежності сумарного індексу інновацій країн ЕС від 
показника людських ресурсів наведена на рис. 5 [2]. 
 

 
 

Рис. 4. Залежність індексу інновацій країн ЄС від якості наукових публікацій 
 

 
 
 

Рис. 5. Залежність індексу інновацій країн ЄС від показника людських ресурсів 
 

З наведеної діаграми окрім залежності сумарного індексу інновацій від 
показника людських ресурсів, ще раз бачимо як індекс інновацій перекликається з 
показниками сталого розвитку країни. 



СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ 

 341 

ВИСНОВКИ 
В рамках даної роботи були розглянуті підходи деяких провідних країн світу та 

країн Європейського Союзу в напрямку формування державної інноваційної 
політики. Також ми розглянули методи стимулювання інноваційної діяльності на 
підприємствах серед економічно розвинутих країн. При аналізі сумарного індексу 
інновацій країн ЄС та показників, які входять до його складу можна простежити 
залежність між рівнем інновацій країни та її рівнем сталого розвитку. Частина 
показників, що зазвичай використовуються при визначенні рівня сталості розвитку 
країни прямо чи опосередковано входять до сумарного індексу інновацій. Це лише 
зайвий раз підтвердило необхідність формування державної інноваційної політики та 
стимулювання інновацій як на рівні держави, так і в межах підприємства. Такі заходи 
в будь-якому разі призводять зокрема до підвищення рівня економічного розвитку 
країни і загалом до зростання рівня сталості країни. 
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В роботі розглянуті проблеми формування інноваційної політики України. Зокрема 
проаналізовані різні галузі інноваційної діяльності та рівень капітальних інвестицій за 
різними видами економічної діяльності. Окрема увага приділена інноваційній діяльності в 
промисловості та проаналізована інноваційна діяльність підприємств за напрямами. Також 
вказані фактори, які перешкоджають інноваційній діяльності в промисловості та 
простежена тенденція у фінансуванні галузей економіки, які необхідні для створення засад 
інноваційної діяльності на шляху до сталості. 

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноваційна політика, сталий 
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В статье рассматриваются проблемы формирования инновационной политики 

Украины. Анализируются различные отрасли инновационной деятельности и уровень 
капитальных вложений в различные виды экономической деятельности. Особое внимание 
уделяется инновационной деятельности в промышленности и анализируется инновационная 
активность предприятий по направлениям. Кроме того, отмечены факторы, 
препятствующие инновациям в промышленности, и отслежена тенденция к 
финансированию отраслей, необходимых для создания основ инновационной деятельности 
на пути к устойчивости. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационная политика, 
устойчивое развитие 
 

The paper considers the problems of the formation of Ukraine's innovation policy. Various 
branches of innovation activity and the level of capital investments in different types of economic 
activity are analyzed. Particular attention is paid to innovation activity in industry and the 
innovative activity of enterprises in directions is analyzed. Also, the factors that impede innovation 
in industry and the trace of the tendency to finance industries that are necessary to create the 
fundamentals of innovation activity on the path to sustainability are also noted. 

Keywords: innovation, innovation activity, innovation policy, sustainable development 
 

ВСТУП 
Сучасний економічний розвиток неможливий без активного впровадження 

інновацій на всіх рівнях з формуванням чіткої державної політики, яка була б 
спрямована на стимулювання інноваційної діяльності. В жорстокому полі ринкової 
конкуренції шанс на успіх мають лише ті держави, в економіці яких відчутний 
відсоток відіграють інновації. Жодне підприємство не може забезпечити свій 
розвиток та фінансове зростання без інноваційних підходів у виробництві, організації 
праці, без розробки та впровадження інноваційних технологій та інноваційної 
продукції. В іншому разі підприємство неминуче програє у конкурентній боротьбі 
іншим, більш інноваційним і сучасним. При цьому застосування інновацій на всіх 
рівнях обов’язково веде до економічного зростання, яке в свою чергу поліпшує рівень 
сталості розвитку всієї країни через покращення як економічної складової сталого 
розвитку, так і соціальної. Впровадження інновацій в сучасних умовах пов’язане з 
використанням більш економічних, більш ресурсоощадних технологій, більш 
екологічно чистих технологій, що завжди призводить і до покращення екологічної 
складової. 
 

ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
Під інновацією розуміють не лише нову технологію чи новий 

конкурентоздатний продукт. Узагальнено пояснити що підпадає під визначення 
інновації можна наступним чином (рис. 1). 

Інновації можуть бути застосовані в будь-якій сфері - технологічній, 
виробничій, організаційній, управлінській та ін. З огляду на це інновації можна 
класифікувати за певними ознаками в залежності від їх виду та сфери 
застосування (рис. 2). 

З наведених вище визначення інновацій та їх типів зрозуміло, що інновації 
наразі є складовою будь-якого виду діяльності в сучасному суспільстві. При цьому 
процес застосування інновацій започатковує інноваційну діяльність. Для 
забезпечення сталого розвитку в першу чергу інновації мають бути невід’ємною 
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частиною економічної діяльності та науково-технічного і, відповідно, промислового 
розвитку країни. З огляду на це потрібна розробка і впровадження чіткої інноваційної 
політики держави. 
 

 
Рис. 1. Інновації та їх види 

 

 
Рис. 2. Класифікація інновацій 

 
Під інноваційною політикою держави розуміють забезпечення збалансованої 

взаємодії наукового, технічного і виробничого потенціалів, а також розробку та 
впровадження механізму активізації інноваційної діяльності суб’єктів 
підприємництва та поширення інновацій в усіх сферах національної економіки.  
 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 
У відповідності до визначених на державному рівні національних пріоритетів 

застосовується досить широкий набір інструментів та методів щодо стимулювання 
інноваційної діяльності, від корегування патентного та податкового законодавства та 
контролю розповсюдження технологій до стимулювання інновацій в малому і 
середньому бізнесі та ін. [1]. 

Невід’ємною складовою стимулювання інновацій є рівень інвестицій у 
відповідні галузі економічної діяльності. За даними Державної служби статистики 
України [2] в період з 2010 по 2017 рік рівень інвестицій в перспективні галузі 
української економіки розподілився наступним чином (табл. 1). 

Згідно з даними табл. 1 ми спостерігаємо зростання інвестицій в українську 
економіку після очікуваного падіння у 2013-2014 роках внаслідок потужної 
економічної кризи. Разом зі зростанням загального обсягу капітальних інвестицій в 
українську економіку, зріс обсяг інвестицій в гривнях у порівнянні з 2010 роком в 
промисловість в 2,6 рази, в сільське господарство в 5,9 разів, в ІТ-сферу у 5,9 разів. 
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Проте при перерахуванні обсягу інвестицій в доларовий еквівалент з урахуванням 
коефіцієнту інфляції у період з 2010 по 2017 рік отримуємо менш втішні результати. 
Загальний обсяг інвестицій в українську економіку у порівнянні з 2010 роком 
зменшився в 1,35 рази. Зростання інвестицій в доларовому еквіваленті 
спостерігається лише в сільському господарстві – зростання у 1,75 рази та ІТ-сфері – 
зростання у 1,76 рази. Але головне, що спостерігається позитивна динаміка, яка 
свідчить про поступове відновлення економіки. 
 

Таблиця 1. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності 
за 2010-2017 роки, млн. грн1 

Вид економічної 
діяльності/рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 55384,4 78725,8 91598,4 97574,1 86242 87656 117753,6 143300 
30,67% 32,63% 33,52% 39,05% 39,3% 32,09% 32,78% 31,95% 

Сільське господарство, 
мисливство та 

пов'язані із ними послуг 

10817,7 16140,9 18564,2 18175 18388,1 29309,7 49660 63400,7 
5,99% 6,69% 6,79% 7,27% 8,38% 10,73% 13,82% 14,14% 

Комп'ютерне 
програмування та 

інформаційні послуги 

347,5 580,2 621,2 634,5 670,3 1134,3 2124,9 2050,6 
0,19% 0,24% 0,23% 0,25% 0,31% 0,42% 0,59% 0,46% 

Наукові дослідження 
та розробки 

549,7 717,9 548,8 599,2 375,4 518,2 758,3 1110,2 
0,3% 0,3% 0,2% 0,24% 0,17% 0,19% 0,21% 0,25% 

Освіта 1818,4 2090,7 1463,5 1030,5 820,9 1540,1 2257,3 3492,5 
1,01% 0,87% 0,54% 0,41% 0,37% 0,56% 0,63% 0,78% 

Усього (млн. грн) 180575,5 241286 273256 249873,4 219419,9 273116,4 359216,1 448461,5 
1Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 
Севастополя та за 2014-2017 роки без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях. 
 

У табл. 2 наведений більш детальний розподіл капітальних інвестицій за різними 
видами господарчої діяльності за 2018 рік [2]. Аналізуючи дані табл. 2 можна 
простежити досить низький рівень інвестицій у перспективні напрямки розвитку 
української економіки, а саме у сільське господарство – 12,52% від загального обсягу 
капітальних інвестицій у 2018 році (у порівнянні з 14,14% у 2017 році), та інвестиції в 
ІТ-сферу – 0,52% (у порівнянні з 0,46% у 2017 році). 

Для забезпечення інноваційної діяльності одним з ключових аспектів є 
фінансування НДДКР та освіти. З наведених статистичних даних ми бачимо значний 
брак фінансування на ці види господарчої діяльності: капітальні інвестиції в наукові 
дослідження та розробки у 2018 році склали 0,27% (у порівнянні з 0,25% за 2017 рік), 
а інвестування в освіту лише 0,73% (у порівнянні з 0,78% за 2017 рік). Цього 
очевидно недостатньо для формування науково-технічної бази, яка б забезпечувала 
зростання інновацій в національній економіці. 

Очевидно, з огляду на статистичні дані табл. 1 та табл. 2, що найбільше 
інвестицій вкладається в промисловість і саме промисловість є основною галуззю 
впровадження інновацій. В наступній таблиці ми зможемо простежити характер 
інновацій в українській промисловості у період з 2010 по 2017 роки [2]. 
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Таблиця 2. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності 

за 2018 рік, млн. грн1 
Вид господарчої діяльності млн. грн % 
Сільське, лісове та рибне господарство 65901,1 12,52 
Промисловість 179718,3 34,14 
Будівництво 51902,4 9,86 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 47597,2 9,04 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 44920,5 8,53 
Тимчасове розміщування й організація харчування 1903,6 0,36 
Інформація та телекомунікації 28644,4 5,44 
    Зокрема, телекомунікації (електрозв'язок) 21340,0 4,05 
    Зокрема, комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг 2739,1 0,52 
Фінансова та страхова діяльність 10763,8 2,05 
Операції з нерухомим майном 21264,7 4,04 
Професійна, наукова та технічна діяльність 9029,6 1,72 
    Зокрема, наукові дослідження та розробки 1440,5 0,27 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 9004,8 1,71 
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 40883,5 7,77 
Освіта 3849,5 0,73 
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 7243,8 1,38 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 3317,6 0,63 
Надання інших видів послуг 397,0 0,08 

Усього 526341,8 100,00 
1Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 
Севастополя та без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
 
 
 

Таблиця 3. Інноваційна діяльність промислових підприємств за напрямами 
проведених інновацій 1 

 2010 2015 2017 
Усього % Усього % Усього % 

Кількість підприємств, що займались 
інноваційною діяльністю 

1462 13,8 824 17,3 759 16,2 

у тому числі витрачали кошти на 
внутрішні НДР 224 2,1 151 3,2 130 2,8 
зовнішні НДР 124 1,2 70 1,5 62 1,3 
придбання машин, обладнання та 
програмного забезпечення 

840 7,9 467 9,8 500 10,6 

придбання інших зовнішніх знань 100 0,9 32 0,7 43 0,9 
інші 518 4,9 210 4,4 173 3,7 

1Тут інформація підготовлена на підставі даних форми державного статистичного спостереження № 1 
- інновація "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства", періодичність якої 
змінено з "річної" на "один раз на два роки", починаючи зі звіту за 2015 рік. 
 

З табл. 3 ми бачимо скорочення підприємств, які займались інноваційною 
діяльність майже вдвічі у порівнянні з 2010 роком, що не може не засмучувати. У 
грошовому еквіваленті загальний обсяг витрат за напрямами інноваційної діяльності 
в промисловості наведений в табл. 4 [2]. 
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Таблиця 4. Загальний обсяг витрат за напрямами інноваційної діяльності 
 млн. грн у відсотках до усього 

2010 2015 2017 2010 2015 2017 
Усього 8045,5 13813,7 9117,5 100,0 100,0 100,0 

у тому числі на       
внутрішні НДР 818,5 1834,1 1941,3 10,2 13,3 21,3 
зовнішні НДР 177,9 205,4 228,5 2,2 1,5 2,5 

придбання машин, обладнання та 
програмного забезпечення 

5051,7 11141,3 5898,8 62,8 80,6 64,7 

придбання інших зовнішніх знань 141,6 84,9 21,8 1,8 0,6 0,2 
інше 1855,8 548,0 1027,1 23,0 4,0 11,3 

 

Серед регіонів у 2017 році вищою за середню в Україні частка інноваційно 
активних підприємств була в Харківській, Тернопільській, Миколаївській, 
Черкаській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Сумській, Запорізькій областях та 
м. Києві. У розрізі видів економічної діяльності слід виокремити підприємства з 
виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
(53,8%), інших транспортних засобів (37,1%), комп’ютерів, електронної та оптичної 
продукції (34,0%), напоїв (25,9%), електричного устаткування (25,2%), хімічних 
речовин і хімічної продукції (25,0%). 

Робити висновки про рівень інноваційної діяльності в Україні неможливо без 
порівняння з сусідніми країнами. Нижче наведена мапа країн Європи за ступенем 
впровадження інновацій (рис. 3) [3]. 
 

 
Рис. 3. Класифікація країн Європи за рівнем інноваційної діяльності у 2018 р. 

 

Як видно з рисунка, до інноваційних країн лідерів станом на 2018 рік належать 
такі країни як Фінляндія, Швеція, Данія, Нідерланди, Велика Британія, Швейцарія та 
Люксембург. Майже всі ці країни є лідерами за показниками сталого розвитку не 
лише в Європі, а і загалом у світі. Щодо України, то ми бачимо, що наша країна 
належить до європейської групи слабких інноваторів разом з Румунією, Болгарією та 
Македонією. Такий стан справ підтверджується моделлю зовнішньої торгівлі 
України, в якій на першому місці стоїть сировинна та сільськогосподарська 
продукція, на другому місці продукція обробної промисловості і лише на третьому 
місці високотехнологічна та інноваційна продукція.  
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В Україні не сформовані належні умови для здійснення інновацій. Основні 
фактори, які перешкоджають інноваційній діяльності можна звести у табл. 5 [4]. 
 

Таблиця 5. Фактори, що перешкоджають реалізації інновацій на вітчизняних 
підприємствах за 2010-2015 рр. 
Фактор Частка підприємств, 

% 
Нестача власних коштів 83,0 

Недостатня фінансова підтримка держави 56,6 
Великі витрати на нововведення 55,9 

Високий економічний ризик 38,9 
Недосконалість законодавчої бази 37,7 

Тривалий термін окупності нововведень 34,6 
Відсутність коштів у замовників 31,7 

Нестача інформації про нові технології 19,5 
Відсутність можливостей для кооперації з іншими підприємствами 

та науковими організаціями 
18,5 

Нестача інформації про ринки збуту 18,3 
Відсутність кваліфікованого персоналу 17,2 

Відсутність попиту на продукцію 16,0 
Несприйнятливість підприємства до нововведень 14,5 

 

Сьогодні сучасні інноваційні процеси в країні знаходяться у стані паузи, 
оскільки в період активної нормативної творчості і розробки інноваційної моделі 
розвитку країни відсутній механізм мотивування. Причинами цього поміж іншим є 
суб’єктивний підхід та ігнорування положень сучасних інновацій, відсутнє наукове 
обґрунтування стратегічних рішень владою, відсутність державних замовлень на 
інноваційну продукцію, нема податкового стимулювання інноваторів та ін. 
 

ВИСНОВКИ 
Інноваційна політика держави є запорукою її економічного розвитку. Без 

формування детальної та всебічної інноваційної політики не слід очікувати 
проривного розвитку вітчизняної економіки. Стимулювання інноваційної діяльності 
має бути одним з пріоритетів при розробці стратегій розвитку країни. Економічні 
кризи та корупція, які постійно гальмують розвиток, не дозволяють очікувати на 
швидкі результати, але підмурки потрібно закладати вже зараз. 

Важливою складовою є фінансування науки та освіти, чому наразі не 
приділяється належної уваги. З огляду на поточні проблеми, як економічні, так і 
геополітичні, фінансування науки та освіти відбувається за залишковим принципом. 
Наявність чіткої державної інноваційної політики дасть змогу розробити 
довготривалий план розвитку, який забезпечить подальше інноваційне, а відповідно і 
економічне та соціальне зростання. Це в свою чергу дозволить Україні відчутно 
покращити свої показники сталого розвитку і наблизити перспективу своєї 
євроінтеграції. 
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В статті проаналізовано сучасні тенденції інноваційного розвитку країн в умовах 
посилення глобалізації світової економіки. Визначені характерні особливості інноваційних 
політик країн. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, глобалізація, особливості, пріоритет, 
науково-технічна діяльність 
 

В статье проанализированы современные тенденции инновационного развития 
стран в условиях усиления глобализации мировой экономики. Определены характерные 
особенности инновационных политик стран. 

Ключевые слова: инновационное развитие, глобализация, особенности, приоритет, 
научно-техническая деятельность 
 

The article analyzes the current trends of innovative development of countries in the 
conditions of strengthening globalizing world economy. The characteristic features of innovation 
policy were identified. 

Keywords: innovative development, globalization, features, priority, scientific and technical 
activities 
 

ВСТУП 
Підвищення економічної ролі інновацій, зміна темпів, напрямків і механізмів 

розвитку інноваційних процесів є одним з ключових факторів, що обумовили 
радикальні структурні зрушення в економіці багатьох країн. Вони виявляються у 
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зростанні інвестицій в освіту та науку, технологічні та організаційні нововведення; 
випереджаючої динаміці високотехнологічних секторів промисловості при 
підвищенні технологічного рівня традиційних галузей господарства; виникненні 
нових видів діяльності.  
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Інтерес для дослідників представляє те, як формуються ефективні підходи до 

регулювання інноваційних процесів, вибудовування та реалізації інноваційних 
стратегій – на макрорівні і в окремих галузях, секторах економіки, організаціях і 
підприємствах. Інтерес представляє ідентифікація сучасних тенденцій інноваційного 
розвитку на макрорівні. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Специфіка інноваційної діяльності – невизначеність і відкладення результату; 

розбіжність громадського та індивідуального ефектів; асиметричність інформації, 
доступної дослідникам, новаторам, потенційним інвесторам, споживачам; високі 
інвестиційні ризики; особливі вимоги до кваліфікації кадрів та якістю менеджменту – 
посилює значення інноваційної складової у діяльності держави. Масштаби і 
механізми підтримки науки та інновацій у кожній країні змінюються у міру її 
розвитку, зміни пріоритетів. Водночас, рівень цієї підтримки, широкий спектр 
використовуваних інструментів визначають парадигму сучасної інноваційної 
політики країн з розвиненою ринковою економікою. 

Відзначимо її основні ознаки: 
- орієнтація  на систему довгострокових технологічних пріоритетів, яка 

формується з урахуванням глобальних тенденцій, внутрішніх соціально-економічних 
завдань, пов'язаних зі стійким розвитком, підвищенням конкурентоспроможності та 
національної безпеки; 

- пошук оптимального співвідношення між масштабами прямих бюджетних 
дотацій і інструментами стимулювання досліджень, розробок, інновацій; 

- сприяння інноваційному розвитку у широкому економічному контексті, який 
передбачає створення сприятливих умов, стимулювання інноваційної поведінки всіх 
економічних гравців. Особливе значення в цьому процесі надається підвищенню 
ефективності громадських і державних інститутів, націлених на демонстрацію і 
тиражування ефективних моделей і механізмів, розробки і використання 
нестандартних методів та інструментів регулювання; 

- нарощення зусиль у пошуку нових ефективних інструментів і форм приватно-
державного партнерства. Забезпечуючи і підтримуючи такі альянси, сучасна держава 
подає бізнесу “інноваційні сигнали”, сприяє у реалізації його інноваційних стратегій і 
великих інноваційних проектів (спільне інвестування, створення інфраструктури, 
сприяння трансферу наукових результатів і технологій та ін.) і намагається досягти 
підвищення віддачі від власних інвестицій; 

- зростання інтересу до сектора наукомістких послуг та нетехнологічних 
інновацій (організаційних, управлінських, маркетингових, споживчих), значною 
мірою обумовленого визнанням вирішального значення інформаційних і 
комунікаційних технологій. 

В останні 10-15 років практично всі промислово розвинені і нові індустріальні 
країни почали фіксувати цілі у сфері науки та інновацій у програмних і стратегічних 
документах своєї політики, причому і в якісному, і в кількісному вимірі. Така фіксація 
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сама по собі є стимулом для дослідницької та інноваційної активності, як у 
державному, так і приватному секторах. 

Два принципово важливих явища мають ключовий вплив на довгострокові 
перспективи інноваційного розвитку – і, відповідно, на формування інноваційних 
стратегій. 

По-перше, це глобалізація і глобальна конкуренція, які зменшують часові 
інтервали виходу на ринки, змушуючи країни прискорювати інноваційні дії, все 
швидше виробляти життєздатні товари і послуги. Більш активний вплив на 
інноваційні процеси має поява у світовому науково-технологічному просторі нових 
глобальних гравців. Посилюється роль міжнародного обміну технологіями, 
транснаціональних корпорацій, мобільності кадрів та інше. Водночас, все більшої 
інноваційності набувають рішення глобальних проблем (боротьба з хворобами, 
енергетика, зміна клімату, вода, безпека і протистояння тероризму). 

По-друге, це ускладнення інновацій, міждисциплінарний, міжгалузевий 
характер яких робить відповідні інвестиції більш дорожчими і ризикованими. 
Більшість фірм не займаються інноваціями самостійно, дуже складним є процес 
підтримки всіх необхідних досліджень, отримання інформації про ринки та ін. 
Проблема полягає в об'єднанні зусиль, залученні знань без втрати самостійності і 
захисті власних інтересів [1]. 

Увага фокусується на відкритих інноваціях, що забезпечують не тільки швидку 
окупність наукових та інноваційних витрат, а й залучення талановитих людей з 
різноманітними компетенціями, наростаюча потреба в яких також є прикметою 
сьогоднішнього часу. Здатність швидко змінюватися, гнучко реагувати на отримані 
ззовні знання, застосовувати їх стає ключем до успіху інновацій та отримання вигоди 
від тих знань, які створюються всередині компанії. 

Прискорення темпів розвитку світової економіки, економічного зростання 
окремих країн за останні десятиліття в значній мірі обумовлено розкриттям 
потенціалу інноваційної діяльності людини. Традиційна парадигма екстенсивного 
використання ресурсів, природних багатств, людського капіталу, фінансових активів, 
знань – змінюється інноваційною. 

Кількісні та якісні характеристики світової економіки більшою мірою 
визначаються технологічними зрушеннями на основі інновацій, причому основний 
ефект досягається не стільки за рахунок їх безпосереднього (первісного) 
впровадження, скільки завдяки широкому розповсюдженню і застосуванню 
інноваційних продуктів і послуг. 

Наукова діяльність стає складною і різноманітною, а інновації виникають 
скрізь, у тому числі і в галузях, прямо не пов'язаних з нею, - в корпоративному 
менеджменті, маркетингу, секторі ділових послуг, фінансовій сфері, державному 
управлінні та ін. Помітно змінюється вся “екосистема”, в якій функціонують 
індивідууми, організації, інститути. 

Інноваційне зростання як стратегічний напрямок розвитку глобальної 
економіки у майбутньому буде забезпечуватися переважно за рахунок конвергенції 
технологій. У ході цього процесу з'являються широкі можливості виникнення 
величезного спектру технологічних напрямків на стику вже існуючих, що значно 
розширює базу для проривних інновацій. Найбільш перспективними зонами 
конвергенції вважаються інформаційно-комунікаційні, біо- і нанотехнології [2].  

Основним шляхом для вирішення глобальних проблем як у країнах світу, так і 
в Україні є найшвидший перехід до нового технологічного укладу в економіці. 
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Встановлено, що конвергенція NBIC-технологій є ключовим фактором нового 
технологічного укладу, визначено синергетичний ефект від розвитку нано-, біо- інфо-, 
когно- (NBIC)-технологій. Визначено, що саме нанотехнології створюють 
матеріальний базис нової економіки і слугують підґрунтям для розвитку біо-, інфо- і 
когно-технологій та їх застосування в технологіях основних галузей ядра нового 
технологічного укладу. 

До світових пріоритетів розвитку нанотехнологій в країнах світу відносяться: 
авіація і ракетно-космічна техніка, енергетика, конвергентні біотехнології  для 
застосування у медицині, фармацевтичній і біотехнологічній промисловості, 
біоенергетиці і сільському господарстві. 

Співставлення основних пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій у 
США, Японії, ЄС, Німеччині та Україні відповідно до глобальних проблем, 
встановило, що найбільший потенціал комерціалізації в Україні мають 
нанотехнології, які задовольняють потреби у вирішені двох глобальних проблем 
людства – депопуляції і старіння населення і перехід до нового технологічного укладу 
завдяки створенню нових матеріалів. 

У більшості країн вже спостерігається збільшення масштабів фінансування 
досліджень і розробок за рахунок всіх джерел, зростає також їх результативність. 
Інтенсивно розвиваються високотехнологічні види економічної діяльності; одночасно 
підвищується наукоємність традиційних, базових галузей промисловості, сфери 
послуг. Під впливом інновацій весь їхній вигляд радикально перетворюється. Наука 
орієнтується на потреби економіки, посилюється її інноваційна спрямованість. 

Найактивнішу роль в інноваційному прориві індустріально розвинених країн 
грає внутрішньо-фірмова наука, інтегрована у реальний сектор економіки: країни ЄС, 
як Великобританія, Франція, Чехія, Австрія, Бельгія та Німеччина; США, Китай, 
Швеція, Японія, Ізраїль.  

Здійснення досліджень ефективно поєднується з аутсорсингом послуг наукових 
центрів та університетів. Такий розподіл дослідницьких зусиль дозволяє фірмам 
розвивати власний інноваційний потенціал, залишаючись при цьому в центрі потоків 
науково-технічної інформації. Якщо в 1970-80-х роках великі компанії мали змогу 
охопити всі або майже всі перспективні науково-технологічні напрямки, то сьогодні 
інтенсивне розширення спектру технологій, необхідних для інновацій, у поєднанні із 
загостренням конкуренції і підвищенням інноваційних ризиків підштовхує їх до 
переходу на нові стратегії.  

Стратегічні інноватори поряд із посиленням спеціалізації корпоративних 
наукових лабораторій все активніше залучаються до інноваційної мережі. По суті, 
інноваційний цикл розгортається вже не тільки всередині якої-небудь окремої 
компанії, а в рамках міжкорпоративних інноваційних взаємозв'язків. Великі компанії 
виступають ініціаторами створення мереж знання, залучаючи до участі в них інші 
інститути – університети, незалежні лабораторії, державні наукові установи тощо, – і 
стають їх центральною ланкою. Формуються екосистеми відкритих інновацій, 
націлені на створення нових комерційних можливостей шляхом спільного 
використання комплементарних знань і компетенцій різних партнерів, включаючи не 
тільки постачальників, клієнтів, дослідницькі організації, але нерідко навіть 
конкурентів. Подібні системи спеціалізації та мережевої інтеграції масштабується і на 
глобальний рівень: окремі індустріально розвинені країни та ті що динамічно 
розвиваються йдуть шляхом промислової спеціалізації, стаючи при цьому 
найважливішими вузлами міжнародних ринкових мереж [3]. 
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ВИСНОВКИ 
Необхідність адаптації інноваційної політики до комплексної, просторово 

розподіленої, мінливої природи інновацій має безпосередній вплив на такі її 
напрямки та інструменти, як оподаткування; підтримка розвитку людського та 
соціального капіталу; регулювання ринків праці та інвестицій; проведення 
досліджень і розробок; демонстрація кращих практик в області стратегії розвитку 
підприємств, корпоративних фінансів, управління та інше. Всі ці положення мають 
безпосереднє відношення до України. 

Докладна мотивація інноваційного сценарію, кількісні значення цільових 
індикаторів, перелік напрямів і конкретних заходів державної політики, що 
дозволяють реалізувати його з найменшими соціальними втратами, є дискусійними. 
Впровадження інноваційної моделі розвитку вимагає від державних органів 
управління дійсно безпрецедентних зусиль із підтримки та координації діяльності 
всіх учасників інноваційного процесу, забезпечення суттєвих позитивних зрушень у 
реформуванні національної інноваційної системи, істотного поліпшення її основних 
параметрів, результативності інноваційної політики. 
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