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АНОТАЦІЯ 

 

Підоричева І.Ю. Розвиток інноваційних екосистем України в умовах 

глокалізації та європейської інтеграції. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 

Інститут економіки промисловості НАН України, Київ, 2021.   

Протягом майже всього періоду незалежності в країні декларувалася 

безальтернативність інноваційного розвитку, втім ці заяви не підтримувалися 

дієвими заходами і механізмами або виявлялися неефективними через інституційні 

прогалини при їх здійсненні. Така ситуація призвела до формування структурно-

розбалансованої, технологічно-низькоукладної економіки, у якій національна 

інноваційна екосистема хоча й існує, але є слабкою та не сприяє економічному 

зростанню на рівні, здатному забезпечити високі стандарти життя населення та 

економічну безпеку держави.   

В умовах євроінтеграційних процесів у розбудові інноваційно розвиненої 

держави ключову роль відіграє інноваційний розвиток регіонів та локальних 

територій, що обумовлено процесами глокалізації світової економіки. Підписання 

Угоди про асоціацію з Європейським Союзом зобов’язує Україну переймати 

європейські стандарти і практики, адаптуючи їх до національних умов. Цим 

актуалізується необхідність урахування в Україні європейського підходу NUTS 

(Номенклатура територіальних одиниць для цілей статистики), згідно з яким 

територія країн-членів ЄС поділяється на три NUTS-одиниці та одну LAU-

одиницю. В Україні рівню NUTS 1 відповідає рівень економічного району у складі 

декількох областей, рівню NUTS 2 – рівень області (регіону), рівню NUTS 3 – 

рівень адміністративного району, рівню LAU – рівень територіальної громади. На 

кожному з цих рівнів можуть формуватися регіональні та локальні інноваційні 

екосистеми як невід’ємні складові національної інноваційної екосистеми, 

забезпечуючи її багаторівневість і дієвість.   
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні важливої 

науково-прикладної проблеми – поглибленні теоретико-методологічних основ й 

обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо розвитку національної інноваційної 

екосистеми України та її невід’ємних складових (регіональних і локальних 

інноваційних екосистем) на рівнях, які відповідають вимогам європейської 

класифікації NUTS, в умовах глокалізації світової економіки.   

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що використання 

обґрунтованих методичних і практичних рекомендацій дозволяє забезпечити 

розвиток національної інноваційної екосистеми України за рахунок поліпшення її 

інституційного забезпечення, формування інноваційних екосистем на 

регіональному та місцевому рівнях як невід’ємних її складових відповідно до рівнів 

територіальних одиниць ЄС як основи формування інноваційно 

конкурентоспроможної та високоукладної економіки країни та її територій.   

У дисертаційній роботі на основі системного осмислення еволюції уявлень про 

інноваційні процеси узагальнено фундаментальні зміни в їх розвитку, які 

сформували підґрунтя для появи концепції інноваційної екосистеми. Визначено, 

що остання перебуває у стані формування, є результатом розвитку теорії інновацій 

і базується на ідеях: неошумпетерівської економічної школи, еволюційної 

парадигми інституціональної економічної теорії, регіональної науки та екологічної 

теорії. Уявлення про природу та еволюцію інноваційних екосистем розширюють 

моделі: відкритих інновацій, потрійної спіралі, чотириланкової спіралі, 

колаборативних інноваційних мереж, Тропічного лісу інновацій.   

Установлено, що, незважаючи на широке використання терміна «інноваційна 

екосистема» в академічному, політичному та бізнесовому середовищах, серед 

фахівців немає єдиного бачення щодо його суті. За результатами теоретико-

методологічного узагальнення доведено існування чотирьох основних підходів 

щодо розуміння інноваційних екосистем. Визначено особливості екосистемного 

підходу до продукування інновацій та його внесок у розвиток ідей 

неошумпетерівської економічної школи. На цій основі виявлено властивості, 

притаманні інноваційним екосистемам і сучасним інноваційним процесам та 
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запропоновано визначення поняття «інноваційна екосистема», яке, на відміну від 

існуючих, ураховує аналогію інноваційної екосистеми з біологічними системами у 

всіх їх складових, акцентує увагу на ключових властивостях інноваційних 

екосистем і відповідає сучасній парадигмі Відкритих інновацій 2.0.   

Розкрито основні детермінанти розвитку інноваційних екосистем, які 

полягають, по-перше, в одночасному перебігу процесів глобалізації та 

регіоналізації (локалізації) інноваційної діяльності, що обумовило появу феномену 

глокалізації світової економіки. Результатом цих двох процесів стає зміщення 

акцентів у регулюванні та стимулюванні інноваційних процесів із національного 

на регіональний і місцевий рівні та природне формування регіональних і локальних 

інноваційних екосистем. По-друге, у становленні мережевої економіки та 

поширенні мережевих структур, що формують горизонтально-мережеве 

середовище з новою системою комунікацій та організації зв’язків в економіці, 

прискорюючи інноваційний розвиток. Узагальнено чинники, які обумовлюють 

зосередження інноваційних процесів на рівні регіонів і локальних територій.  

Поглиблено розуміння природи колаборації як форми організації спільної 

діяльності підприємств, установ та індивідів, у тому числі і насамперед з метою 

створення інновацій. Уточнено визначення колаборації в інноваційних 

екосистемах і запропоновано підхід до розбудови міжорганізаційної колаборації на 

основі розширення ідей М. Хансена, який покликаний вирішити проблему 

неефективної співпраці організацій різних інституційних секторів в процесі 

створення інновацій.  

Обгрунтовано провідну роль промисловості у розвитку інноваційних 

екосистем. Розроблено авторську методику оцінки і таксономії видів промислової 

діяльності України за рівнем інноваційної активності, параметрами якості та 

ринковою орієнтацією інноваційної діяльності. Визначено тісний зв’язок між 

загальним рівнем інноваційного розвитку галузей промисловості та якісними 

параметрами інноваційної діяльності. Порівняння позицій окремих галузей за цими 

параметрами дає змогу виявити їх нереалізований інноваційний потенціал.  
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Здійснено аналіз та оцінку інноваційної діяльності видів промислової 

діяльності України за рівнем технологічності з метою визначення сучасних трендів 

і проблем. Виявлено нестабільну динаміку і суттєву розбіжність інноваційної 

діяльності між технологічними секторами промисловості, а також тенденцію 

останніх років до зниження наукомісткості інноваційної продукції та 

примітивізації інноваційної діяльності у промисловості. Здійснено компаративний 

аналіз інноваційного розвитку промислових комплексів регіонів на основі методу 

рангів та виявлено їх вплив на динаміку економічного розвитку України.   

Відповідно до ідей неошумпетерівської економічної школи, підкреслено, що 

розвиток національної інноваційної екосистеми залежить значною мірою від 

успішності запровадження прогресивних структурно-технологічних змін в 

економіці, на що має бути зорієнтована активна модернізаційна політика держави. 

Обгрунтовано необхідність реалізації креативного типу модернізації економіки 

України, в основі якого – розвиток власної науки і технологій, інвестиції в освіту 

населення, неоіндустріалізація й становлення креативних індустрій. За 

результатами аналізу загальних умов інноваційного розвитку України визначено і 

охарактеризовано перешкоди на шляху до неоіндустріалізації та розвитку 

національної інноваційної екосистеми, розроблено пропозиції щодо їх подолання.   

Як інструменти структурно-технологічних перетворень та прискореного 

інноваційного розвитку економіки розглянуто наукові, технологічні та 

індустріальні парки. Доведено, що розвиток паркових утворень в Україні 

стримується неефективним правовим забезпеченням. На цій основі обгрунтовано 

низку змін і доповнень до чинних і запроєктованих нормативно-правових актів, що 

регулюють діяльність паркових утворень в Україні. Для того, щоб наукові, 

технологічні та індустріальні парки виступили провайдерами інновацій розроблено 

концепцію формування «інноваційного ланцюга: бізнес-інкубатор – науковий парк 

– індустріальний парк – технологічний парк країн-членів ЄС» як інструменту 

розвитку інноваційних екосистем України.  

Здійснено систематизацію інституційних засад європейської інтеграції 

України у науково-технічній та інноваційній сфері. За результатами аналізу участі 
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України в Європейському дослідницькому просторі виявлено позитивні зрушення 

та проблеми у сфері нормативно-правового та організаційного забезпечення 

євроінтеграційного поступу України. Визначено напрями посилення науково-

технічного та інноваційного співробітництва України та Європейського Союзу як 

чинника зміцнення національної інноваційної екосистеми.  

Запропоновано концептуальний підхід до розбудови багаторівневої 

національної інноваційної екосистеми України, яка складається з регіональних і 

локальних інноваційних екосистем відповідно до вимог європейської класифікації 

NUTS. Розроблено концептуальну модель інноваційних екосистем України, яка 

передбачає інструменти інституційного забезпечення їх розвитку на всіх рівнях – 

від національного до рівня громади у відповідності до рівнів територіальних 

одиниць ЄС і містить чотири ключових виміри: мету екосистеми, сукупність її 

учасників, систему взаємозв’язків між ними, середовище їх діяльності.  

В умовах децентралізації та європейської інтеграції перед Україною 

відкривається можливість та постає завдання скоординувати процес розбудови 

регіональних інноваційних екосистем на рівні економічних районів, 

інституалізацію яких в процесі децентралізації було випущено з уваги. 

Запропоновано розглядати регіональні наукові центри в якості дієвих осередків 

міжвідомчої координації зв’язків між учасниками регіональних інноваційних 

екосистем, обгрунтовано пропозиції щодо розширення їх функцій і повноважень.  

Як інструменти розвитку інноваційних екосистем запропоновано розглядати 

спеціальні економічні зони. Узагальнено міжнародну практику їх діяльності, досвід 

створення і причини невдач українських економічних зон. Запропоновано підхід до 

формування економічних зон в Україні як інструменту розвитку регіональних і 

локальних інноваційних екосистем та стимулюючих регуляторних режимів 

шляхом залучення інвестицій у високо- і середньо-високотехнологічні сектори 

регіональної (місцевої) економіки з метою здійснення її структурно-технологічної 

модернізації.  

Використання результатів дослідження під час розроблення стратегічних 

документів середньо- і довгострокового горизонтів планування дозволить 
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розпочати процес зміни багатьох негативних тенденцій в економіці України, які 

спростовують саму ідею розбудови національної інноваційної екосистеми, 

сприятиме підвищенню її ефективності завдяки розвитку регіональних і локальних 

інноваційних екосистем, як органічних її складових, на різних просторових рівнях 

відповідно до вимог європейської класифікації NUTS в умовах процесів 

глокалізації та необхідності імплементації сучасних європейських підходів і 

практик.  

Ключові слова: інноваційні екосистеми, національна інноваційна екосистема, 

регіональна інноваційна екосистема, глокалізація, європейська інтеграція, 

європейська класифікація NUTS, промисловість, інституційне забезпечення.  

 

SUMMARY 

 

Pidorycheva I.Yu. Development of Innovation Ecosystems in Ukraine in the 

Conditions of Glocalization and European Integration – Qualification scientific 

work on the rights of a manuscript.  

Thesis for the degree of Doctor of Economics, in specialty 08.00.03 – Economics 

and Governing of the National Economy. – Institute of Industrial Economics of the 

National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

During almost the entire period of independent Ukraine, there was no alternative to 

innovative development, but these statements were not supported by effective measures 

and mechanisms. Unfortunately, they were useless and ineffective due to institutional 

gaps while their implementation. This situation has led to the formation of structurally 

unbalanced, technologically low-income economy. Although national innovation 

ecosystem exists, it is frail and does not accommodate economic growth at the level that 

could ensure high living standards and state security. 

Innovative development of regions and local territories plays a key role in the 

conditions of European integration processes to build up an innovatively developed state. 

This happens due to the processes of glocalization of the world economy. The Association 

Agreement with the EU obliges Ukraine to adopt European standards and practices, 
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adapting them to the national conditions. This highlights the need for Ukraine to take into 

account the European approach to territorial division and regional policy – Nomenclature 

of Territorial Units for Statistics (NUTS). It divides the territory of the EU member states 

into three NUTS units and one local administrative unit (LAU). In Ukraine, the level of 

NUTS 1 corresponds to the level of economic area consisting of several oblasts. The level 

of NUTS 2 is the level of oblast (region), the level of NUTS 3 corresponds to the level of 

administrative district, and the level of LAU is that of the level of territorial community. 

At each of these levels, regional and local innovation ecosystems can be formed as 

inalienable components of national innovation ecosystem, ensuring its multilevel system 

and efficiency.  

The scientific novelty of the findings is to solve an important scientific and applied 

problem – deepening the theoretical and methodological foundations and substantiating 

practical recommendations for the development of the national innovation ecosystem of 

Ukraine and its integral components (regional and local innovation ecosystems) at the 

levels, corresponding with the requirements of the European NUTS classification, in the 

context of glocalization of the world economy.  

Practical importance of the findings is that the application of sufficient 

methodological and practical recommendations allows ensuring development and 

increasing effectiveness of national innovation ecosystem of Ukraine. They improve state 

institutional support, formation of innovation ecosystems at the regional and local levels 

as their inalienable components according to the EU territorial units. The aim is to create 

innovative and competitive, highly developed economy of the country and its territories 

in the conditions of glocalization and European integration of Ukraine.  

On the basis of systematic comprehension of the evolution of innovation processes, 

the fundamental changes in their development which have created the basis for the 

formation of the concept of innovation ecosystem are generalized in the dissertation. It 

has been determined that the concept of innovation ecosystem is in the state of formation, 

and it is based on the ideas of Neo-Schumpeterian Economics, evolutionary paradigm of 

institutional economic theory, regional science and environmental theory. Understanding 
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of the nature of innovation ecosystems expands the models of Open Innovation, Triple 

Helix, Quadruple Helix, Collaborative Innovation Networks, and Rainforest. 

It is established that, despite the widespread use of the term "innovation ecosystem" 

in academic, political and business environments, there is no common vision on its 

essence among experts. The existence of four main approaches to understanding 

innovation ecosystems, based on the results of theoretical and methodological 

generalization, has been proved. Specific features of the ecosystem approach to the 

creation of innovations and its contribution to the development of the ideas of Neo-

Schumpeterian Economics were identified. On this basis, the features inherent in 

innovation ecosystems and modern innovation processes are specified. The definition of 

the concept of innovation ecosystem has been further developed. The definition, unlike 

the existing ones, takes into account all the components by analogy with biological 

systems, emphasizes key features of innovation ecosystems and corresponds to the 

paradigm of Open Innovation 2.0. 

Main determinants of innovation ecosystems development have been revealed. They 

are, firstly, simultaneous processes of globalization and regionalization (localization) of 

innovation, which led to the phenomenon of glocalization of the world economy. The 

result of these two processes was the shift of emphasis in innovation development from 

the national to the regional and local levels and the natural formation of regional and local 

innovation ecosystems. Secondly, formation of network economy and spread of network 

structures that form horizontal network environment with a new system of 

communications and organization of relations in the economy, accelerate innovative 

development. Factors that explain the reasons for the attraction of innovation processes 

to the regional (local) level are systematized. 

Understanding of the nature of collaboration as the form of joint activity of 

enterprises, institutions and individuals, including and primarily with the aim of creating 

innovations. The definition of collaboration in innovation ecosystems is clarified and an 

approach to the development of inter-organizational collaboration is proposed. It is based 

on the broadening of M. Hansen's ideas. The approach is aimed to solve the problem of 
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ineffective cooperation of organizations of different institutional sectors in the process of 

creating innovations.  

The leading role of industry in the development of innovation ecosystems is 

substantiated. The author's methodology for assessment and taxonomy of the types of 

industrial activities of Ukraine on the level, quality parameters and market orientation of 

innovative activity is developed. It is concluded that there is a close relationship between 

the overall level of innovative development of types of industrial activities and the 

qualitative parameters of innovation. Comparing the positions of certain industries on 

these parameters makes it possible to identify their unrealized innovation potential.   

The analysis and assessment of innovative activity of the types of industrial activities 

in Ukraine on the level of manufacturability is carried out for the purpose of definition of 

modern trends and problems. Unstable dynamics and significant discrepancy of 

innovative activity among technological sectors of industry are revealed, as well as the 

tendency of recent years to decrease the knowledge intensity of innovative activity which 

leads to its primitivization. The comparative analysis of innovative development of 

regional industrial complexes on the basis of the ranking method is carried out and their 

influence on the dynamics of economic development of Ukraine is revealed.  

Following the ideas of Neo-Schumpeterian Economics, it is emphasized that 

development of innovation ecosystems depends largely on the success of progressive 

structural and technological changes in the economy, which should be the focus of active 

modernization policy. The necessity of implementation of creative type of modernizing 

economy of Ukraine based on development of own science and technologies, investments 

in education of the population, neo-industrialization and development of creative 

industries is substantiated. Obstacles on the way to neo-industrialization and development 

of national innovation ecosystem are identified and characterized according to the results 

of the analysis of general conditions of innovative development in Ukraine. Proposals for 

overcoming them have been developed.  

Scientific, technological and industrial parks are considered as a tool of structural, 

technological transformations and accelerated innovative development of the economy. 

It is proved that the development of park formations in Ukraine is hindered by ineffective 
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legal support. On this basis, a number of changes and supplements to the current and draft 

regulations governing activities of parks in Ukraine are substantiated. It is proposed to 

develop science, technology and industrial parks in close cooperation throughout the 

innovation value chain, and to act as innovation providers. In this regard, the concept of 

creating "innovation chain: business incubator – science park – Ukrainian industrial park 

– European technology park" was developed as a tool for the development of innovation 

ecosystems in Ukraine.  

Systematization of the institutional foundations of Ukraine's European integration in 

scientific, technical and innovation sphere has been carried out. According to the results 

of the analysis of Ukraine's participation in European Research Area, positive changes 

and problems in the field of normative-legal and organizational support of Ukraine's 

European integration progress were revealed. The directions of strengthening scientific, 

technical and innovative cooperation between Ukraine and the EU as a factor in 

strengthening national innovation ecosystem have been identified.  

A conceptual approach to the development of a multilevel national innovation 

ecosystem of Ukraine, which consists of regional and local innovation ecosystems in 

accordance with the requirements of the European NUTS classification was proposed. A 

conceptual model of innovation ecosystems of Ukraine has been developed. It provides 

tools for their institutional support from the national to community levels in accordance 

with the levels of EU territorial units. It has four key dimensions: ecosystem purpose, set 

of its participants, the system of relations among them, environment of their activities.  

In the context of decentralization and European integration, Ukraine has an 

opportunity and a task to coordinate the development of regional innovation ecosystems 

at the level of economic regions, the institutionalization of which was overlooked in the 

process of decentralization. It is proposed to consider regional centers as effective cores 

for interdepartmental coordination of relations between the participants of regional 

innovation ecosystems, the recommendations for expanding their functions and powers 

are substantiated.  

It is proposed to consider special economic zones as tools for the development of 

innovation ecosystems. The international practice of their activity, experience of creation 
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and reasons of failures of the Ukrainian economic zones are generalized. An approach to 

the formation of economic zones in Ukraine as tools for the development of regional and 

local innovation ecosystems and stimulating regulatory regimes for attracting investments 

in high- and medium-high-tech sectors is proposed.   

Application of research results in the development of strategic documents for 

medium and long-term planning horizons will allow starting the process of changing 

many negative trends in Ukrainian economy which refute the very idea of national 

innovation ecosystem development. The process of changes will increase efficiency of 

national innovation ecosystem through the development of regional and local innovation 

ecosystems as their inalienable components at different spatial levels in accordance with 

the requirements of the European NUTS classification in terms of glocalization processes 

and the need to implement modern European approaches and practices. 

Keywords: innovation ecosystems, national innovation ecosystem, regional 

innovation ecosystem, glocalization, European integration, European NUTS 

classification, industry, institutional support.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах глобальних викликів і революційних 

технологічних трансформацій інновації набувають особливого значення, 

виступають каталізатором економічного відновлення, головним джерелом 

конкурентоспроможності та лідерства країн. Формування сприятливого для 

розвитку інновацій середовища входить до пріоритетів державної політики 

багатьох країн світу. Останнім часом її акценти зосереджуються на розбудові 

дієвих інноваційних екосистем у парадигмі Відкритих інновацій 2.0, згідно з якою 

всі зацікавлені сторони – від дослідників до підприємців, державних інституцій і 

громадян – співпрацюють задля створення інновацій. Такі екосистеми формуються 

на різних просторових рівнях, але регіональному та місцевому відводиться 

провідна роль, що є результатом впливу глокалізації на розвиток інноваційних 

процесів.   

Україна, набувши статусу асоційованого члена в Європейському Союзі (ЄС), 

одержала можливість приєднатися до цих процесів та амбітної мети розвитку 

Європи – досягнення світового інноваційного лідерства завдяки зміцненню 

європейських інноваційних екосистем. Для цього Українській державі насамперед 

потрібні політична воля та відповідна інституційна основа, оскільки протягом 

майже всього періоду незалежності в країні декларувалася безальтернативність 

інноваційного розвитку, втім ці заяви не підтримувалися дієвими заходами і 

механізмами або виявлялися неефективними через інституційні прогалини при їх 

здійсненні. Така ситуація призвела до формування структурно-розбалансованої, 

технологічно-низькоукладної економіки, у якій національна інноваційна 

екосистема (НІЕС) хоча й існує, але є слабкою та не сприяє економічному 

зростанню на рівні, здатному забезпечити високі стандарти життя населення та 

економічну безпеку держави.  

Водночас Угода про асоціацію з ЄС зобов’язує Україну йти шляхом 

імплементації євроінтеграційних реформ, переймати європейські підходи і 

практики, адаптуючи їх до національних умов. Цим актуалізується необхідність 
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урахування в Україні європейського підходу NUTS (Номенклатура територіальних 

одиниць для цілей статистики), згідно з яким територія країн-членів ЄС поділяється 

на три NUTS-одиниці та одну LAU-одиницю. В Україні рівню NUTS 1 відповідає 

рівень економічного району у складі декількох областей; рівню NUTS 2 – рівень 

області (регіону); рівню NUTS 3 – рівень адміністративного району; рівню LAU – 

рівень територіальної громади. На кожному з цих рівнів можуть формуватися 

регіональні та локальні інноваційні екосистеми як невід’ємні складові НІЕС, що 

забезпечує її багаторівневість і дієвість.  

Вищезазначене обумовлює актуальність дослідження проблематики розвитку 

інноваційних екосистем України в контексті процесів глокалізації та європейської 

інтеграції.  

Питанням інноваційного розвитку економіки присвячено багато досліджень 

зарубіжних та українських учених. Основні положення сучасної економічної теорії 

інновацій закладено М. Кондратьєвим, С. Кузнецем, Г. Меншем, М. Туган-

Барановським, Й. Шумпетером. Засновником концепції національної інноваційної 

системи вважається К. Фрімен, ідеї якого розвинули Б.-А. Лундвалл, С. Меткалф, 

Р. Нельсон, К. Павітт, П. Пател. Предметом особливого інтересу науковців 

виступають регіональні інноваційні системи з огляду на зростаючу роль регіонів у 

розвитку інноваційних процесів. Ф. Кук уперше наголосив на тому, що регіони 

більшою мірою, ніж національний простір, пристосовані до налагодження 

реальних дієвих зв’язків між учасниками інноваційних процесів. Найбільш значимі 

наукові результати у сфері розвитку регіональних інноваційних систем належать 

таким дослідникам, як Б. Асхайм, М. Гертлер, Ч. Едквіст, А. Ізаксен, С. Карлссон, 

С. Якобссон.  

Одним із перших аналогію біологічних екосистем в економіці застосував 

М. Ротшильд, але широке використання терміна «екосистема» в суспільних  

і гуманітарних науках запровадив Дж. Мур. Проблематику розвитку інноваційних 

екосистем висвітлено у працях Р. Аднера, Е. Аутіо, А. Брамвелла, Д. Вульфа, 

П. Глура, Д. Джексон, Р. Капура, Р. Рабело, М. Рассел, Д. Ромеро, Л. Томаса, 

Д. Фейлера, В. Хвана, Н. Хепберна, Г. Хоровітта, Р. Яусона.  
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Значний внесок у наукове забезпечення вирішення проблем розбудови 

інноваційної моделі економічного зростання здійснили такі українські вчені: 

О. Амоша, В. Антонюк, Ю. Бажал, Н. Брюховецька, І. Булєєв, В. Вишневський, 

В. Геєць, В. Головатюк, Ю. Драчук, І. Єгоров, О. Жилінська, А. Землянкін, 

А. Касич, С. Кацура, О. Квілінський, М. Кизим, Ю. Кіндзерський, С. Кравченко, 

О. Лайко, О. Лях, В. Ляшенко, О. Попович, В. Соловйов, І. Тараненко, 

Л. Федулова, Ю. Харазішвілі, В. Хаустова, Г. Шевцова, М. Якубовський. 

Однак посилення процесів глобалізації та одночасної локалізації інноваційної 

діяльності, євроінтеграційні прагнення України та необхідність модернізації 

економіки потребують подальшого дослідження проблематики розвитку 

інноваційних екосистем України з урахуванням сучасних європейських підходів і 

практик. Зокрема, науковий інтерес становить дослідження концепції інноваційної 

екосистеми та її внеску в розвиток ідей неошумпетерівської економічної школи, а 

також концептуалізація інноваційних екосистем України в контексті європейської 

інтеграції, інструменти інституційної підтримки розвитку інноваційних екосистем 

України на національному, регіональному і місцевому рівнях. Це обумовило вибір 

теми дисертації, її мету і завдання.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Інституту економіки 

промисловості НАН України за темами: «Інституціональне забезпечення 

структурних трансформацій промислових регіонів України» (номер держреєстрації 

0112U006883, 2012-2015 рр.), у рамках якої досліджено діючу систему управління 

інноваціями в Україні, обґрунтовано напрями вирішення виявлених проблем 

розвитку інноваційних процесів у національній промисловості, визначено 

можливості адаптації європейської системи моніторингу інноваційної діяльності 

до умов в Україні; «Модернізація економіки промислових регіонів України в 

умовах децентралізації управління» (номер держреєстрації 0115U001640, 2015-

2018 рр.) – розроблено науково-методичні підходи, здійснено оцінку рівня 

інноваційності у промисловості за галузями та регіонами, розроблено концепцію 

«інноваційного ланцюга», обґрунтовано рекомендації щодо вдосконалення 
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інституційного середовища розвитку інноваційних процесів в Україні; 

«Формування інституційного середовища модернізації економіки 

старопромислових регіонів України» (номер держреєстрації 0118U004490, 2018-

2021 рр.) − досліджено теоретико-методологічні основи формування інноваційних 

екосистем, здійснено оцінку інноваційної діяльності галузей промисловості за 

рівнем технологічності, запропоновано підхід до формування спеціальних 

економічних зон в Україні. У рамках науково-технічного проєкту «Концепція 

інституційного забезпечення формування інноваційної екосистеми в економічних 

районах (на прикладі Придніпровського економічного району)» (номери 

держреєстрації 0120U100941, 0120U100989, 2020 р.) обґрунтовано концептуальні 

положення формування інноваційних екосистем на рівні економічних районів. 

У межах науково-технічного проєкту «Стратегічні напрями інтеграції України до 

науково-освітнього та інноваційного просторів ЄС: науково-інституційний 

супровід» (номер держреєстрації 0120U100988, 2020-2021 рр.) систематизовано 

інституційні засади, визначено проблеми та напрями посилення участі України у 

Європейському дослідницькому просторі.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є вдосконалення 

теоретико-методологічних положень й обґрунтування науково-методичних і 

практичних рекомендацій щодо розвитку національної інноваційної екосистеми 

України та її невід’ємних складових (регіональних і локальних інноваційних 

екосистем) у контексті процесів глокалізації світової економіки та 

євроінтеграційних прагнень України.  

Відповідно до зазначеної мети поставлено та вирішено такі завдання:  

виявити особливості трансформації та ускладнення інноваційних процесів, 

удосконалити теоретико-методологічні положення концепції інноваційної 

екосистеми як результату еволюції теорії інноваційного розвитку;  

уточнити трактування понять «інноваційна екосистема», «колаборація» в 

інноваційних екосистемах;  

дослідити взаємозв’язки процесів глобалізації, локалізації, мережевізації та 

активізації інноваційної діяльності у світовій економіці;  
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розкрити роль промисловості в розвитку інноваційних екосистем, розробити 

науково-методичні підходи, виконати аналіз та оцінювання інноваційних процесів 

у промисловості України в розрізі галузей і регіонів;  

обґрунтувати необхідність і напрями модернізаційних змін в економіці 

України, визначити перешкоди реалізації неоіндустріальної модернізації 

національної економіки та розвитку національної інноваційної екосистеми, надати 

рекомендації щодо їх подолання;  

обґрунтувати шляхи формування мережі паркових утворень й удосконалення 

правового поля їх діяльності як інструменту прискорення неоіндустріальної 

модернізації економіки та зміцнення національної інноваційної екосистеми 

України;  

виконати аналіз організаційно-правових засад, стану і проблем європейської 

інтеграції України у науково-технічній та інноваційній сфері, визначити напрями 

посилення участі України у Європейському дослідницькому просторі;  

запропонувати концептуальний підхід до розбудови національної 

інноваційної екосистеми України відповідно до рівнів територіальних одиниць ЄС, 

розробити концептуальну модель інноваційних екосистем України;  

обґрунтувати науково-інституційні рекомендації щодо формування 

регіональних інноваційних екосистем на рівні економічних районів, які 

відповідають вимогам європейської класифікації NUTS 1;  

удосконалити науковий підхід до формування спеціальних економічних зон як 

інструменту розвитку інноваційних екосистем України.  

Об’єктом дослідження є процеси формування та розвитку інноваційних 

екосистем України в умовах глокалізації та прагнення країни інтегруватися в 

дослідницький та інноваційний простір Європи. 

Предмет дослідження – теоретико-методологічні основи та науково-

практичні положення, які створюють умови для розвитку інноваційних екосистем 

України у євроінтеграційному вимірі в контексті процесів глокалізації.  

Методи дослідження. Теоретичну і методологічну основу дослідження 

становлять положення сучасної економічної теорії, праці українських і зарубіжних 
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учених з проблем інновацій та реалізації структурно-технологічних змін в 

економіці, формування та розвитку інноваційних екосистем на різних просторових 

рівнях. Основним науковим методом, який використано у процесі дослідження, є 

системний, оскільки він найбільшою мірою відповідає умовам вивчення такого 

складного явища, як розвиток інноваційних екосистем. Також застосовано 

загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: структурно-логічний – для 

обґрунтування логіки і структури дослідження, забезпечення його цілісності та 

концептуальної єдності; сходження від абстрактного до конкретного – для 

вдосконалення понятійного апарату дослідження; аналізу 

і синтезу, статистичних порівнянь, групування, вибірки – для здійснення аналізу 

інноваційних процесів у промисловості за галузями та регіонами, обґрунтування 

необхідності та напрямів модернізаційних змін в економіці України; рангів  

і таксономічного аналізу – для оцінювання та класифікації видів промислової 

діяльності України за рівнем їх інноваційності, якістю та ринковою спрямованістю, 

а також рейтингової оцінки регіонів за параметрами інноваційної діяльності 

промислових комплексів; кореляційно-регресійного аналізу – для оцінювання 

впливу інноваційного розвитку промислових комплексів регіонів на загальний 

рівень їх економічного розвитку; структурно-функціонального аналізу і 

моделювання – для розроблення концептуальної моделі інноваційних екосистем 

України.  

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та інші нормативні акти, що 

регулюють сферу інноваційних правовідносин в Україні, міжнародні угоди, 

статистична інформація Державної служби статистики України, офіційні дані 

органів державної влади та регіонального управління України, аналітичні матеріали 

Всесвітнього економічного форуму, Європейської Комісії, ОЕСР, Світового банку, 

ЮНЕСКО, ЮНКТАД, міжнародних консалтингових та аудиторських компаній 

(Deloitte, McKinsey&Company, PricewaterhouseCoopers), інтернет-ресурси, 

українські та зарубіжні періодичні видання.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні важливої 

науково-прикладної проблеми – поглибленні теоретико-методологічних основ й 
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обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо розвитку національної інноваційної 

екосистеми України та її невід’ємних складових (регіональних і локальних 

інноваційних екосистем) на рівнях, які відповідають вимогам європейської 

класифікації NUTS, в умовах глокалізації світової економіки.  

Найбільш вагомі результати, які характеризують наукову новизну 

дослідження, є такими:   

уперше: 

запропоновано концептуальний підхід до розбудови багаторівневої 

національної інноваційної екосистеми України відповідно до NUTS-одиниць ЄС з 

її складовими – регіональними і локальними інноваційними екосистемами, які в 

умовах глокалізації можуть природним шляхом формуватися на рівнях 

економічного району, регіону, адміністративного району і громади. Розроблено 

концептуальну модель інноваційних екосистем України, яка розширює уявлення 

про багаторівневість національної інноваційної екосистеми, оскільки, по-перше, 

передбачає наявність чотирьох ключових вимірів у моделі (мети екосистеми, 

сукупності її учасників, системи взаємозв’язків між ними, середовища їх 

діяльності); по-друге, містить інструменти інституційної підтримки розвитку 

інноваційних екосистем на всіх рівнях – від національного до рівня громади, що на 

практиці підвищить спроможність національної інноваційної екосистеми України 

забезпечувати відтворення інновацій як основи досягнення високих темпів 

економічного зростання та гідного рівня життя населення;  

обґрунтовано науково-інституційні рекомендації щодо формування 

регіональних інноваційних екосистем на рівні економічних районів України, який 

відповідає вимогам європейської класифікації NUTS 1. Суть цих рекомендацій 

полягає в комплексі інституційних засад, що забезпечують розширення функцій 

регіональних наукових центрів НАН України та МОН України, наділення їх 

додатковими повноваженнями щодо координації зв’язків між учасниками 

регіональних інноваційних екосистем у межах ареалів їх дії, що дозволить 

посилити науково-освітню складову в забезпеченні більш динамічного 

інноваційного розвитку регіонів і країни загалом, а також надасть цим центрам 
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статусу координатора формування та реалізації регіональних стратегій смарт-

спеціалізації в Україні;  

запропоновано як інструмент розвитку інноваційних екосистем України 

застосовувати концепцію формування «інноваційного ланцюга: бізнес-інкубатор – 

науковий парк – індустріальний парк – технологічний парк країн-членів ЄС», що 

передбачає впровадження цілісного підходу до перетворення бізнес-ідей і 

розробок, одержаних у наукових установах і закладах вищої освіти, на готові 

інноваційні продукти шляхом заснування та розвитку стартапів за такою схемою: 

започаткування студентами і науковцями «власної справи» в бізнес-інкубаторі 

українського закладу вищої освіти, проходження наступних стадій із виготовлення 

прототипу, дослідного зразка відповідно до методології Lean startup у середовищі 

наукових парків; початок серійного виробництва інноваційної продукції в 

індустріальних парках для насичення нею внутрішнього ринку України з 

подальшою дуплікацією українського стартап-бізнесу у технопарку країни-члена 

ЄС з метою виходу спочатку на ринок країни походження технопарку, а потім – на 

загальноєвропейський ринок для отримання доступу до європейських ресурсів, 

технологій і досвіду, розвитку міжнародної співпраці з компаніями-резидентами 

країн-членів ЄС і підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників;  

удосконалено:  

наукові уявлення про основні детермінанти еволюції інноваційних екосистем, 

які полягають, по-перше, в одночасному перебігу процесів подальшої глобалізації 

світової економіки та регіоналізації (локалізації) інноваційної діяльності, що 

обумовили феномен глокалізації, результатом якого стає зміщення акцентів у 

регулюванні та стимулюванні інноваційних процесів із національного на 

регіональний і місцевий рівні, що спонукає до природного формування 

регіональних і локальних інноваційних екосистем, які, проте, є не ізольованими 

осередками, а органічними складовими національної інноваційної екосистеми і 

невід’ємними частинами глобального середовища, що змінюється безперервно, а 

наразі зазнає швидких і кардинальних змін; по-друге, у становленні мережевої 

економіки та поширенні мережевих структур, що формують горизонтально-
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мережеве середовище з новою системою комунікацій та організації зв’язків між 

економічними суб’єктами, інститутами влади та людьми, в умовах якого все більш 

інтерактивною стає модель інноваційного процесу, а інновації – результатом 

горизонтальних зв’язків значної кількості організацій та людей, які взаємодіють у 

форматі колаборації;  

науково-методичний підхід до оцінювання інноваційної діяльності у 

промисловості шляхом упровадження оцінки і таксономії видів промислової 

діяльності України на основі статистичних показників інноваційної діяльності, 

розподілених за функціональною ознакою на три блоки і нормованих до середнього 

значення по Україні, який, на відміну від існуючих, дає змогу оцінити та згрупувати 

види промислової діяльності за: рівнем інноваційної активності (від низького до 

помірно високого), якістю інноваційної діяльності («генератори знань» і 

«технологічні послідовники») та їх ринковою спрямованістю («виробники 

інноваційної продукції», «ринкові інноватори», «міжнародні інноватори»), що 

розширює діапазон дослідження інноваційних процесів у промисловості та сприяє 

більш точному визначенню тенденцій і проблем;  

науковий підхід до формування та функціонування спеціальних економічних 

зон в Україні за рахунок пропозиції розглядати їх як інструмент розвитку 

інноваційних екосистем та застосовувати до них стимулюючі регуляторні режими 

з такими складовими: цілі введення режиму; суб’єкти, на яких поширюється дія 

режиму; обмеження режиму; фіскальні та нефіскальні преференції режиму; 

структура управління зоною для досягнення цілей режиму; термін дії режиму. 

Практична реалізація цього підходу дозволить здійснити структурно-технологічну 

модернізацію економіки, підвищити інноваційну конкурентоспроможність 

регіонів, локальних територій та країни загалом;   

дістали подальшого розвитку:  

теоретико-методологічні положення щодо формування інноваційних 

екосистем шляхом узагальнення особливостей сучасної трансформації та 

ускладнення інноваційних процесів, які створили об’єктивне підґрунтя для появи 

концепції інноваційних екосистем; розкриття витоків походження поняття 
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«інноваційна екосистема»; систематизації підходів до розуміння інноваційних 

екосистем різного рівня та складу; визначення особливостей екосистемного 

підходу до продукування інновацій та його внеску в еволюцію парадигми 

неошумпетерівської економічної школи; узагальнення властивостей, характерних 

для інноваційних екосистем і сучасних інноваційних процесів, що дозволило 

забезпечити теоретичну систематизацію наявних знань, доповнити теорію 

інновацій новими науковими уявленнями про природу інноваційних екосистем;  

формулювання поняття «інноваційна екосистема» як відкритої, цілісної, 

динамічної мережі, що складається з просторової спільноти об’єднаних стійкими 

взаємозв’язками організацій та індивідів із різними компетенціями і ролями, які 

коеволюцінують у певному інституційному оточенні під впливом бізнесового, 

регуляторного та інноваційного середовищ, обмінюються знаннями та ресурсами, 

розподіляють зобов’язання, ризики і вигоди у процесі створення інновацій, у яких 

зацікавлені споживачі, що, на відміну від існуючих, ураховує аналогію 

інноваційної екосистеми з біологічними системами у всіх їх складових, акцентує 

увагу на ключових властивостях інноваційних екосистем і відповідає сучасній 

парадигмі Відкритих інновацій 2.0;   

розуміння природи колаборації в інноваційних екосистемах як процесу 

добровільної, зацікавленої, паритетної співпраці незалежних організацій та 

індивідів, які об’єднують ресурси, розподіляють зобов’язання, ризики і вигоди, 

формують культуру довіри, відкритості, чесності, справедливості відносин і поваги 

до партнерів, а також здатні подолати конкуренцію між собою задля досягнення 

спільної мети – створення інновацій, що потребує постійного обміну знаннями та 

інформацією, безперервних узгоджень і координації спільних дій та приводить до 

формування нових неформальних правил, норм і структур, які поділяють усі 

учасники;  

методика аналізу та оцінювання інноваційних процесів у промисловості на 

основі запропонованого підходу у двох вимірах: за технологічними секторами 

промисловості та промисловими комплексами регіонів України згідно із 

статистичними даними про витрати на інновації та їх результати з використанням 
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рангового аналізу, який забезпечує комплексний підхід до оцінювання 

інноваційної діяльності галузей промисловості та уможливлює вдосконалення 

політики інноваційного розвитку промисловості на державному, галузевому і 

регіональному рівнях;  

систематизація організаційно-правових засад європейської інтеграції України 

у науково-технічній та інноваційній сфері, визначення здобутків  

і проблем, пов’язаних з інтеграцією України у Європейський дослідницький 

простір, та обґрунтування напрямів посилення науково-технічного й інноваційного 

співробітництва України з ЄС, що сприятиме зростанню наукового та 

інноваційного потенціалу країни, зміцненню її національної інноваційної 

екосистеми;   

комплекс рекомендацій щодо усунення виявлених перешкод розвитку 

національної інноваційної екосистеми України шляхом розроблення підходу до 

формування цілісної системи державного стратегічного планування розвитку 

науково-технічної та інноваційної сфери; внесення змін і доповнень до Стратегії 

розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року і Плану заходів 

щодо її впровадження на 2020-2022 роки, реалізація яких дозволить підвищити 

якість інституційного забезпечення коеволюції національної інноваційної 

екосистеми, економіки і соціально-культурного середовища України та сприятиме 

вирішенню проблеми браку координації у стратегічному плануванні інноваційного 

розвитку країни.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

використання обґрунтованих методичних і практичних рекомендацій дозволяє 

забезпечити розвиток національної інноваційної екосистеми України за рахунок 

поліпшення її інституційного забезпечення, формування інноваційних екосистем 

на регіональному та місцевому рівнях як невід’ємних її складових відповідно до 

рівнів територіальних одиниць ЄС як основи формування інноваційно 

конкурентоспроможної та високоукладної економіки країни та її територій.  

Наукові положення, висновки та рекомендації впроваджено в діяльність 

органів законодавчої та виконавчої влади, органів регіонального управління та 
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місцевого самоврядування України. Комітетом Верховної Ради України з питань 

науки і освіти та Донецькою обласною державною адміністрацією використано 

основні положення проєкту Концепції формування механізмів управління 

інноваційним розвитком України в контексті структурних трансформацій. 

Пропозиції щодо поліпшення умов розвитку в Україні наукових парків з 

урахуванням зарубіжного досвіду їх діяльності використано Комітетом Верховної 

Ради України з питань промислової політики та підприємництва.   

Теоретично обґрунтовані пропозиції щодо необхідності та напрямів 

здійснення модернізаційних змін в економіці України враховано в діяльності 

Міністерства освіти і науки України, Київської обласної державної адміністрації. 

Пропозиції до Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року 

використано Міністерством економічного розвитку і торгівлі України при 

розробленні проєкту зазначеної Стратегії. 

Результати дослідження зарубіжного досвіду регенерації промислових 

регіонів (на прикладі Рурського регіону Німеччини) враховано в законотворчій 

роботі Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та 

підприємництва Зазначені результати дослідження, а також результати аналізу 

європейського досвіду управління інноваційним розвитком використано в 

діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації при підготовці 

проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Дніпропетровської області на 2018 рік у частині запровадження інструментів 

формування регіональної інноваційної системи та посилення ролі промисловості в 

її розвитку.  

Пропозиції щодо запровадження у практику регіонального та місцевого 

розвитку концепції «інноваційного ланцюга» використано Донецькою обласною 

державною адміністрацією при розробленні перспективних напрямів розвитку 

регіону та заходів, спрямованих на формування нових видів діяльності Донецької 

області, а також Комунальною організацією «Інститут розвитку міста» Полтавської 

міської ради при розробленні та реалізації Стратегії інтегрованого розвитку міста 

Полтави.  
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Результати дослідження перешкод реалізації економічної модернізації 

України та пропозиції щодо їх подолання використано в роботі Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України при розробленні заходів щодо 

вдосконалення інноваційної діяльності та трансферу технологій у реальному 

секторі економіки. Пропозиції щодо концептуальної моделі, інструментів розвитку 

та шляхів інституціоналізації інноваційних екосистем України в контексті 

європейської інтеграції в діяльності центральних органів виконавчої влади 

враховано при реалізації Плану заходів Кабінету Міністрів України з виконання 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що підтверджено Віце-прем’єр-

міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 

І. Климпуш-Цинцадзе. Також ці результати дослідження використано Київською 

обласною державною адміністрацією при підготовці проєкту Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва в Київській області на 2019-2020 роки. 

Пропозиції до Стратегії інноваційного розвитку України на період до 2030 року 

використано у законопроєктній діяльності Комітету Верховної Ради України з 

питань промислової політики та підприємництва.  

Пропозиції та рекомендації щодо відновлення в Україні діяльності 

спеціальних економічних зон у форматі стимулюючих регуляторних режимів 

залучення інвестицій в інновації прийнято до використання Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України, Київською обласною державною 

адміністрацією, Кіровоградською обласною державною адміністрацією.  

Основні положення та пропозиції щодо розвитку національної та регіональних 

інноваційних екосистем України враховано Комітетом Верховної Ради України з 

питань освіти, науки та інновацій, Міністерством освіти і науки України. 

Результати дослідження інституційних засад, проблем і напрямів інтеграції 

України у Європейський дослідницький простір використано в законотворчій 

роботі Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з 

Європейським Союзом (додаток А).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним науковим 

дослідженням, яке містить авторські розробки щодо вирішення важливої науково-



39 

прикладної проблеми розвитку інноваційних екосистем України в умовах 

глокалізації та європейської інтеграції. Наукові положення, висновки та 

рекомендації, які винесено на захист, одержано автором особисто. Із наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті матеріали, які 

становлять індивідуальний доробок здобувача. Особистий внесок дисертанта 

підтверджено свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України № 86326 від 25.02.2019 р. (додаток А). 

Основні положення та результати дослідження опубліковано у 51 науковій 

праці, серед яких: 2 розділи у колективних монографіях; 30 статей у наукових 

фахових виданнях і виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз (у 

тому числі 3 статті у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus і 

WoS); 13 публікацій апробаційного характеру, 6 публікацій, які додатково 

висвітлюють результати дослідження. Загальний обсяг публікацій становить 67,33 

д.а., з яких особисто автору належить 34,2 д.а. Внесок здобувача в роботи, 

опубліковані у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій (додаток Б).   

Апробація результатів дисертації. Ключові наукові результати дослідження 

доповідалися на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях 

і круглих столах. Основними з них є такі: IV Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління» 

(м. Полтава, 15-17 грудня 2014 р.); XX Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки» 

(м. Одеса, 7-11 вересня 2015 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному 

просторі» (м. Тернопіль, 19-20 травня 2016 р.); X Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного 

розвитку в ХХІ столітті» (м. Кам’янець-Подільський, 11-12 травня 2017 р.); 

науково-практичний круглий стіл «Проблеми та перспективи розвитку наукових 

парків України» (м. Київ, 17 травня 2017 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Національна економіка України в умовах європейської інтеграції» 

(м. Дніпро, 19-20 жовтня 2017 р.); Міжнародна науково-практична інтернет-
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конференція «Економічні перспективи підприємництва в Україні» (м. Ірпінь, 26-27 

жовтня 2017 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи 

розвитку економічної системи з урахуванням сучасних євроінтеграційних 

процесів» (м. Дніпро, 17 березня 2018 р.); круглий стіл «Створення інноваційної 

інфраструктури та залучення венчурних інвестицій у інноваційну діяльність: 

проблеми та перспективи» (м. Київ, 15 травня 2018 р.); XXIII Міжнародна науково-

практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку 

економіки в контексті інтеграції України в європейський науково-інноваційний 

простір» (м. Одеса, 4-5 жовтня 2018 р.); VIII Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління» 

(м. Полтава, 22-23 листопада 2018 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Інтеграція України: європейський вимір» (м. Київ, 22 березня 

2019 р.); ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Формування механізму 

зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, 

регіональному та локальному вимірах» (м. Тернопіль, 5 квітня 2019 р.); 

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіка сьогодні: проблеми 

моделювання та управління» (м. Полтава, 21-22 листопада 2019 р.); Всеукраїнська 

науково-практична онлайн-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених 

«Вплив інноваційних змін на розвиток суспільства: економіко-правові та 

соціально-гуманітарні аспекти» (м. Житомир, 11-15 травня 2020 р.); 

III Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, інноватика та сучасні 

бізнес-технології: актуальні проблеми та розвиток» (м. Суми, 25 червня 2020 р.) 

(додаток Б). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел (553 найменування на 65 сторінках) і 

8 додатків (на 113 сторінках), містить 35 таблиць і 48 рисунків. Основний текст 

дисертації викладено на 370 сторінках, повний обсяг роботи становить 554 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ ЕКОСИСТЕМ 

 

1.1 Теоретичне узагальнення особливостей трансформації та ускладнення 

інноваційних процесів 

 

Погляд науковців, політиків і практиків на інноваційний процес значно 

змінився за останні десятиліття [1, с. 53]. Якщо раніше інноваційний процес 

зображували як лінійну, статичну, замкнуту модель, що об’єднує невелику 

кількість учасників, то наразі акценти зміщуються у бік нелінійних, динамічних, 

відкритих середовищ, які складаються з великої кількості організацій, людей та 

інститутів. Інноваційний процес набуває інтерактивного характеру, це означає, що 

створення інновацій відбувається у безперервному тісному взаємозв’язку між 

багатьма організаціями, які належать до різних інституційних секторів – 

підприємницького, державного, наукового, освітнього, приватного 

неприбуткового – в режимі діалогу, координації та зворотного зв’язку.  

Історично еволюція моделей інноваційного процесу йшла від закритих 

інновацій на рівні окремих виробничих підприємств (інновації виробника – 

концепція Й. Шумпетера, 1934 р.) до рівня кінцевих споживачів (концепція фон 

Хіппеля, 1985 р.), потім – до стратегічних інновацій (концепція Г. Хамеля і 

К. Прахалада, 1994 р.) та відкритих інновацій компаній в умовах формування 

глобальних ланцюгів створення вартості (концепція Чесбро, 2003 р.). З розвитком 

інформаційних технологій, поширенням комунікацій інноваційний процес 

переходить з рівня окремих підприємств, ринків та індивідів до рівня 

громадянського суспільства, з’являється модель мережевих інновацій (концепція 

П. Глура, 2006 р.), коли вони створюються в режимі колаборації (англ. 

collaboration) [2; 3, с. 14-15]. Системне осмислення еволюції моделей 

інноваційного процесу дозволило узагальнити фундаментальні зміни в їх розвитку, 

які зумовили формування екосистем інновацій.   
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1. Науково-технічний розвиток значно прискорився, що призвело до 

зміни організації економічної діяльності. Прискорення обумовлене значною 

мірою експоненційним зростанням обчислювальних потужностей, які, згідно 

емпіричному закону Мура [4], з 60-х років ХХ століття подвоюється кожні два 

роки, що розширює можливості в сфері інших наук (фізики, біології тощо). 

Вагомим чинником прискорення став динамічний розвиток ринку та зростання 

попиту на інновації. Це спричинило суттєве зростання кількості винаходів, нових 

технологічних розробок та зменшення життєвого циклу технологій. Якщо на 

початку ХХ століття технології використовувалися 20-30 років без суттєвих змін, 

то наразі вони модернізуються або змінюються вже через декілька років і навіть 

місяців. Суб’єкти економічної діяльності повинні швидко реагувати на такі зміни, 

що обумовлює зміну організаційних структур бізнесу.  

В індустріальному суспільстві організація економічної діяльності переважно 

пов’язана з великими підприємствами, що мають централізовану структуру з 

жорсткими вертикальними зв’язками і директивними методами управління. Такі 

ієрархічні організаційні структури виявили свою неспроможність швидко 

адаптуватися та вирішувати нестандартні завдання в умовах постійних 

технологічних і ринкових трансформацій. Тому повсюдно ієрархії замінюються 

відкритими, мережевими структурами, побудованими на горизонтальних зв’язках, 

довірі та колективній співпраці. На переконання засновника і президента ВЕФ 

К. Шваба, успішні організації будуть все частіше переходити від ієрархічних 

структур до мережевих і колаборативних моделей [5, с. 60], заснованих на 

неієрархічних зв’язках юридично незалежних учасників. Це призводить до зміни 

організації економічної діяльності та логіки взаємовідносин між економічними 

суб’єктами. Утверджується формат колаборативних взаємодій, що є процесом, в 

якому «автономні або напівавтономні суб’єкти взаємодіють між собою через 

формальні та неформальні переговори, спільно формуючи правила і структури для 

регулювання своїх взаємодій та напрямів діяльності або вирішують спільні 

завдання» [6, с.3], передбачає безперервний обмін інформацією та знаннями, 

узгодження рішень та координацію дій учасників мереж як єдиної команди. 
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Формат колаборації нагадує атмосферу лабораторій Кремнієвої долини, в яких 

накопичено досвід інновацій та сформовано культуру їх підтримки [7, с. 15, 49-50; 

8, с. 215].  

2. Інноваційний процес протікає за нелінійною логікою організації та 

переходить до інтерактивної форми. В англомовній літературі лінійну модель 

інновацій позначають як «mode 1» Вона передбачає послідовну зміну етапів 

інноваційного процесу та учасників, в них задіяних, і справляє хибне враження, що 

фундаментальні дослідження та вкладені в них інвестиції автоматично 

перетворюються в інноваційні продукти, для чого потрібно лише пройти ряд етапів 

(рисунок 1.1) або розглядає інновації як результат природного функціонування 

ринку, що майже не вимагає державного втручання (рисунок 1.2).  
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Рисунок 1.1 – Лінійна модель інновацій «технологічного виштовхування» 

(technology push)* 

* Побудовано автором за: [9, с. 8].  

 

Попит на 

ринку

Розроблення 

продукту

Вироб-

ництво
Ринок

 

 

Рисунок 1.2 – Лінійна модель інновацій «ринкового попиту» (market pull)* 

* Побудовано автором за: [9, с. 9] 

 

 

Лінійна модель інновацій недооцінює систему взаємозв’язків і комунікацій, 

що мають місце в інноваційному процесі. Тому багато відкриттів і гарних ідей так 

і не доходять до ринку, потрапляючи у «долину смерті», яка виникає внаслідок 
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відсутності взаємодії між наукою і бізнесом на етапі впровадження науково-

технічних розробок у виробництво (рисунок 1.3).  
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Рисунок 1.3 – «Долина смерті» інноваційних ідей за стадіями  

інноваційного проєкту* 

Примітки: ДКР – дослідно-конструкторські розробки; ДП – дослідна партія; КБ – 

конструкторське бюро.  

* Побудовано автором за: [10] 

 

Системний підхід заперечує виключно лінійну логіку інноваційного процесу і 

базується на нелінійній моделі інновацій («mode 2»), яка передбачає появу ідей для 

інновацій та зворотній зв’язок між учасниками на будь-якому етапі інноваційного 

ланцюга [11, с. 48]. Так, у «Керівництві Осло» – рекомендаціях Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і Статистичної організації 

Європейської Комісії (ЄК) (англ. European Statistical Office, Eurostat) (Євростату) з 

обліку інновацій – зазначається, що процес створення та впровадження інновацій 

включає в себе різні види діяльності як безпосередньо пов’язані з науковими 

дослідженнями і розробками (ДіР), так і не властиві їм безпосередньо (такі як 

навчання, маркетинг, виробництво та розподілення продукції, різні види 

допоміжної діяльності), тобто всі дослідницькі, фінансові, комерційні кроки, які 

ведуть до здійснення інновацій [12, с. 20]. У рекомендаціях Групи високого рівня у 

сфері інноваційної політики Європейського Союзу (ЄС) констатується, що 
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інновації можуть бути результатом широкого спектру сил, окрім досліджень, та 

приймати різноманітні форми [13, с. 1]. Зокрема, технологічні відкриття можуть 

передувати, а не ґрунтуватися на фундаментальних дослідженнях, або з’являтися 

безпосередньо у виробничому процесі [14, с. 24]. Зазвичай інновації створюються 

підприємцями, які «намагаються задовольнити наявний попит на нові продукти та 

процеси. Джерелом підприємницьких ідей тут виступають не наукові дослідження, 

а потреби споживачів, постачальників і виробників» [15, с. 10-11]. Це впливає на 

моделі поведінки бізнесу, який змушений ставати все більш відкритим до співпраці 

з усіма зацікавленими в інноваційному процесі сторонами.  

3. Інновації не створюються у закритих середовищах, а потребують все 

більшої кількості суб’єктів для їх продукування. Інновації не є ізольованою 

діяльністю і рідко коли здійснюються зусиллями однієї організації. Повністю 

поділяємо точку зору автора моделі мережевих інновацій П. Глура, який зазначав, 

що немає сенсу дивитися на інноваторів ізольовано, потрібно вивчати як творчого 

генія, так і людей, які його оточують. П. Глур влучно згадує одного з найвідоміших 

винахідників – Леонардо да Вінчі [16, с. 37-38], у якого була команда художників, 

скульпторів та інших митців, які разом працювали на його «бренд» і допомагали 

доставляти його роботи до споживачів. Навзамін да Вінчі лікував їх і добре їм 

платив. Навряд чи він досяг би такого успіху та популярності, якби діяв самотужки.   

Сучасним інноваційним процесам властива ознака відкритості. Всі його 

учасники стають більш відкритими один до одного і по відношенню до 

зовнішнього середовища. Вони активізують інформаційні потоки, інтегрують 

знання та навики з різних сфер і джерел, підтримують комунікації і партнерство, 

формуючи середовище для спільного продукування інновацій. Вперше модель 

міжорганізаційних взаємозв’язків між наукою (університети або дослідницькі 

установи), бізнесом (промисловістю) і державою була описана Г. Іцковіцем і 

Л. Лейдесдорфом як модель потрійної спіралі (Triple Helix Model) [17; 18], згідно з 

якою співробітництво цих сфер вважається запорукою успішного інноваційного 

розвитку будь-якої країни. Г. Іцковіц виділяє три варіанти конфігурації потрійної 

спіралі, характерні для різних типів економічних систем [19, с. 5-8].  
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Перший варіант – модель адміністративно-командної економіки, де чільну 

інституційну роль відіграє держава. Реальна взаємодія між усіма трьома сферами 

відсутня; промисловість і наука знаходяться під повним контролем держави. Така 

модель характерна для колишнього СРСР (рисунок 1.4 (а)).  

Другий варіант – модель ринкової економіки, у якій наука, бізнес і держава 

відокремлені один від одного, вони можуть вступати у попарні взаємозв’язки на 

нерегулярній, епізодичній основі, утворюючи подвійні спіралі за лініями: держава-

бізнес, бізнес-наука, наука-держава. Як результат, ці сфери залишаються 

автономними, кожна з них виконує функції в межах своїх повноважень: наука 

займається дослідженнями, бізнес – виробництвом продукції (наданням послуг), 

держава – регулюванням і може втручатися в економіку лише для того, щоб 

компенсувати провали ринку. Вважається, що у США реалізується саме такий 

варіант моделі потрійної спіралі (рисунок 1.4 (б)).  

 

 

  

  а       б 

 

Рисунок 1.4 – Моделі міжорганізаційної взаємодії в адміністративно-

командній економіці – (а) та в ринковій економіці – (б)* 

* Джерело: [19, с. 6] 
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«фундаментальних стовпів» моделі потрійної спіралі. Тому третій варіант 

конфігурації цієї моделі (рисунок 1.5) передбачає функціональне зближення 

інституційних сфер та їх перехід до безперервної інтерактивної взаємодії. Усі три 

сфери взаємопереплітаються, починають переймати функції один одного, 

перетворюючись у гібридні структури, яким властива підвищена адаптивність до 

змін зовнішнього середовища. Наукові установи та університети освоюють роль 

підприємницьких центрів, здійснюючи трансфер знань і технологій, створюючи 

інноваційні стартапи і спін-офи; підприємства діють як наукові установи та 

університети, створюючи власні дослідницькі лабораторії і центри з підвищення 

кваліфікації (перенавчання) співробітників; держава виступає у ролі венчурного 

інвестора та керівника, підтримуючи взаємовигідне партнерство бізнесу і науки. 

При цьому підприємства, наукові установи та університети частково підміняють 

державу, формуючи на своїй базі інноваційну інфраструктуру.  

У кожному окремому випадку форма взаємодії (наприклад, створення 

наукового парку) і ролі інституційних сфер є різними, вони залежать від 

національного та регіонального ландшафту. Оскільки елемент, який є в одному 

регіоні, може бути відсутнім в іншому; у такому разі функції такого елементу 

беруть на себе інші інституціональні сфери [20, с. 66-67].  

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Збалансована модель потрійної спіралі у постіндустріальному 

суспільстві* 

* Джерело: [19, с. 6] 
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Скандинавські країни першими використали модель потрійної спіралі як 

практичну технологію створення інноваційних екосистем у вигляді кластерів. 

Згодом ця концепція була покладена в основу розбудови стратегій смарт-

спеціалізації (National/regional research and innovation strategies for smart 

specialisation), які розроблялися спільно національними і регіональними органами 

влади, представниками науки, бізнесу для визначення пріоритетів інноваційного 

розвитку країни або регіону.  

Модель чотириланкової спіралі (Quadruple Helix Model) [21] розширяє модель 

потрійної спіралі, додаючи до її парадигми четверту складову – споживачів, 

підкреслюючи, що вони відіграють ключову роль в інноваційному процесі, 

оскільки значною мірою впливають на створення інновацій через попит і 

пропозицію. Автори роботи [22, с. 52] надають таке визначення моделі 

чотириланкової спіралі – це «модель інноваційного співробітництва або 

інноваційне середовище, в якому споживачі, підприємства, університети та органи 

державної влади співпрацюють з метою виробництва інновацій». Такими 

інноваціями може бути все, що є корисним для партнерів інноваційної кооперації, 

зокрема, технологічні, соціальні, продуктові, сервісні та інші інновації. Важливо 

зазначити, що споживачі у моделі чотириланкової спіралі є дуже широким 

поняттям [22, с. 70]: залежно від контексту, ними можуть бути фірми, організації, 

громадські асоціації, користувачі, мешканці, громадяни та інші.   

Європейські експерти зазначають, що в епоху відкритих інновацій, якщо 

потрібно вирішити проблеми бідності, охорони здоров’я, зміни клімату, система 

регіонального управління повинна бути відкритою для нових груп зацікавлених 

сторін, які представляють громадянське суспільство. Відкрита, орієнтована на 

споживача, інноваційна політика дозволить приділяти більше уваги розумінню 

потреб споживачів, сприятиме їх безпосередній участі в інноваційному процесі як 

співавторів і співрозробників інновацій [22, с. 23; 23, с. 37].  

Як слушно зазначають українські науковці [24], модель чотириланкової 

спіралі можна використовувати як «інноваційну архітектуру», середовище, яке 

дозволяє «одночасно інтегрувати чотири секторальних простори на основі 
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динамічно збалансованих підходів «зверху вниз» і «знизу вверх». Можна сказати, 

що чотириланкова спіраль «візуалізує колективну взаємодію і обмін знаннями в 

країні» в межах таких чотирьох підсистем: освітньої, економічної, політичної та 

громадянського суспільства [24, с. 58].  

У цьому контексті необхідно розглянути ще одну концепцію, яка розкриває 

відкритий характер сучасних інноваційних процесів – це модель відкритих 

інновацій (Open Innovation Model), запропонована на початку 2000-х років 

Г. Чесбро. «Відкриті інновації» – це парадигма, яка передбачає, що фірми можуть і 

повинні використовувати зовнішні ідеї так само, як і внутрішні ідеї, а також 

внутрішні та зовнішні шляхи виходу на ринок для просування своїх інноваційних 

розробок [25, с. 2]. Модель відкритих інновацій швидко набула поширення в 

інноваційних компаніях. Виходячи з її базових принципів, інноваційна діяльність 

компанії може здійснюватися «зсередини – назовні», «ззовні – в середину» або бути 

повністю відкритою [26]. Перший підхід зустрічається рідко, зазвичай, його 

використовують компанії, які намагаються збільшити дохід за рахунок 

технологічного ліцензування своїх розробок через обмежені можливості їх 

внутрішнього застосування. Підприємства, які дотримуються підходу «ззовні – в 

середину» для створення інновацій залучають зовнішні знання, компетенції та 

досвід інших організацій і, насамперед, споживачів, роль яких, як було відзначено 

вище, постійно зростає. Державні наукові установи та університети розглядаються 

компаніями як джерело креативних ідей і розробок, а також кваліфікованого 

персоналу, тому підтримці взаємозв’язків з ними приділяється значна увага. 

Компанії, які є прихильниками повної відкритості, поєднують обидва підходи 

«зсередини – назовні» та «ззовні – в середину», розглядаючи як джерело інновацій 

навіть конкурентів.    

Однією з перших модель відкритих інновацій застосувала американська 

транснаціональна корпорація Procter&Gamble, яка відома своїми проривними 

інноваційними продуктами. Для цього в корпорації було створено спеціальний 

відділ «Зв’язок і розвиток», роль якого полягала у налагодженні співпраці з 

зовнішніми суб’єктами – від винахідників до кінцевих споживачів – для реалізації 
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її найскладніших інноваційних задумів [27]. Започаткування цієї моделі дозволило 

корпорації прискорити свої інноваційні розробки, які є результатом співпраці із 

зовнішніми партнерами принаймні у 50% випадків [28, с. 7-8].  

Отже, наразі інновації є результатом складної взаємодії чималої кількості 

організацій і людей, які відіграють різні ролі в генеруванні ідей та перетворенні їх 

в інноваційні продукти. При цьому в міру підвищення наукомісткості економіки 

кількість суб’єктів, задіяних в інноваційних процесах, збільшується [29, с. 12], що 

у свою чергу сприяє успіху інноваційної діяльності. Адже, як зазначають експерти 

ВЕФ [30, с. 5], чим різноманітнішою є мережа взаємозв’язків між учасниками 

інноваційного процесу і чим більше учасників залучені до співпраці, тим більшою 

є ймовірність того, що інновації будуть створені. Дана точка зору близька до 

підходу, рекомендованого ОЕСР для країн, що розвиваються [31], згідно з яким, 

важливі не стільки інновації самі по собі, скільки процес залучення до їх створення 

якомога більшої кількості учасників.  

4. Інновації є результатом зусиль багатьох людей різних сфер діяльності і 

культур. Зростаюча складність технологій, значний обсяг інформації і знань, які 

необхідно опановувати для створення інновацій, вимагають пошуку та 

використання навиків нових партнерів для отримання доступу до інших способів 

мислення. Взаємозв’язки між людьми, які належать до різних культур і сфер 

діяльності, володіють різними навиками, знаннями і способами мислення, 

сприяють появі інновацій. Найбільші досягнення мають місце там, де взаємодіють 

люди, які сильно відрізняються один від одного [31, с. 17]. Справа в тому, що 

культурна неоднорідність допомагає зруйнувати асоціативні бар’єри, які 

обмежують здатність людей широко мислити, проявляти креативність, об’єднувати 

ідеї і концепції та створювати інновації. Ф. Йоханссон у книзі «Ефект Медичі» 

влучно пояснює, чому культурна неоднорідність руйнує асоціативні бар’єри. 

Культури різняться правилами і традиціями, вони наділяють своїх представників 

певним способом мислення і дій. Одним культурам властива товариськість, інші 

культури є більш замкнутими; в одних культурах вітається командна робота, в 

інших – індивідуальна; одні культури визнають лише світські правила і спосіб 
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життя, для інших більше значення має духовна складова. Всі ці норми по-своєму є 

цінними і важливими, а застосовані разом допомагають людям відкидати розумові 

«штампи», уникати шаблонів, долати традиційний спосіб мислення та, як наслідок, 

генерувати креативні ідеї та інновації [32, с. 49-58]. Подолання соціальних бар’єрів, 

обумовлених географічною віддаленістю, мовними і культурними відмінностями, 

нестачею довіри, яка природним чином виникає між різними у мовному, 

культурному та етнічному сенсах людьми, лежить в основі успіху інноваційних 

процесів.  

Потужними рушійними силами інноваційних процесів виступають процеси 

цифровізації та розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Прорив 

в комп’ютеризації прискорив усі процеси, породив нові способи комунікації, 

зробив світ «тісніше, компактніше, доступніше». Як результат, люди та організації, 

які раніше були віддалені один від одного, сьогодні можуть легко об’єднатися і 

знайти перетин між сферами діяльності, в яких вони спеціалізуються [32, с. 29-38], 

оскільки нині вже очевидно, що інновації, які кардинально змінять світ, 

лежатимуть на перетині дисциплін, сфер діяльності та знань.  

На підставі вище викладеного можна зробити висновок, що інноваційний 

процес стає все більш складним, інтерактивним, мультикультурним і 

міждисциплінарним. Той час, коли винахідники на кшталт А. Белла, Д. Ватта і 

Т. Едісона майже самотужки створювали нові технології, давно минув. Інноваційна 

діяльність перетворилася на колективну справу, наразі до неї долучається все 

суспільство і, насамперед, споживачі. Інновації створюються на перетині знань 

різних сфер, дисциплін і культур, є результатом колаборативних неієрархічних 

взаємозв’язків значної кількості незалежних учасників, які у науковій літературі 

іменуються інноваційними екосистемами.  

 

1.2 Концепція інноваційної екосистеми в сучасних економічних 

дослідженнях  

 

Нині концепція інноваційної екосистеми перебуває у стані формування, є 

результатом розвитку еволюційної теорії інновацій і базується на ідеях:  
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неошумпетерівської економічної школи, представники якої (К. Фрімен [33; 

34], Б.-А. Лундвалл [35-37], Р. Нельсон [38], С. Меткалф [39], Ф. Кук [40; 41], 

Ч. Едквіст [42; 43], П. Пател, К. Павітт [44], Б. Асхайм, А. Ісаксен, Р. Мартін, 

М. Тріпл [45; 46], Б. Карлссон, С. Якобссон [47] та інші) запропонували та 

розвинули концепції національної та регіональної інноваційних систем;  

еволюційної парадигми інституціональної економічної теорії, згідно з якою 

створення інновацій залежить не лише від діяльності організацій, але й від того, в 

якому інституційному оточенні вони функціонують і взаємодіють;  

регіональної науки, що вивчає просторові виміри соціальних, економічних, 

культурних, політичних, поведінкових явищ;  

екологічної теорії та її ключовому понятті екосистеми.  

Уявлення про природу інноваційних екосистем також розширюють: модель 

відкритих інновацій, модель потрійної спіралі, модель чотириланкової спіралі, 

модель колаборативних інноваційних мереж (collaborative innovation networks) 

[16], модель Тропічного лісу (The Rainforest model) [48].  

Екосистема, як поняття, бере свій початок з вивчення природних екологічних 

систем. Англійський ботанік А. Тенслі вперше використав поняття «екосистема» у 

своїй роботі «Вживання та зловживання рослинними термінами та поняттями», 

опублікованій у 1935 р. [49]. На його думку, екосистема є більш фундаментальною 

концепцією поряд із поняттями «складний організм» і «спільнота організмів» (які 

набули широкого вживання в той час), оскільки представляє собою цілісну 

систему, включаючи не лише комплекс організмів, але й увесь комплекс фізичних 

факторів, що формують середовище їх існування [49, с. 299].  

На думку Джеймса К. Гелбрейта, сучасне людство рухається у бік розуміння 

того, що принципи, які лежать в основі біологічних систем, – це такі саме 

принципи, які покладені в основу всіх живих систем [50].  

За сучасним трактуванням, біологічна екосистема є сукупністю організмів, що 

взаємодіють один з одним і з навколишнім середовищем неживої матерії та енергії 

в межах певної території [51, с. 7-8]. Екосистема характеризується станом 

рівноваги, коли існує відносно стабільний набір умов для підтримки обміну 
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популяціями або поживними речовинами на бажаному рівні. Стан рівноваги в 

природних екологічних системах описується моделюванням динаміки зміни 

енергії, яка є простим способом передачі енергії у відносинах хижак-жертва 

(калорії спалюються хижаком, який споживає свою здобич), рослини вмирають і 

розпадаються, тим самим їх енергія переноситься у ґрунт, де її знову забирають 

інші рослини. Оскільки динаміка зміни енергії є складною функцією, екосистему 

важливо розглядати як єдине ціле, а не як окремі її частини, оскільки кожна частина 

екосистеми має функціональний вплив на іншу [52, с. 1].  

Одним із перших аналогію біологічних екосистем в економіці використав 

М. Ротшильд у своїй книзі «Біономіка: економіка як екосистема» (1990 р.) [53]. У 

ній він прирівнює економіку до біологічної екосистеми у тому сенсі, що обидві 

представляють собою систему, в якій відбувається взаємодія між учасниками. 

Якщо у природі кожний живий організм визначається генами та відносинами з 

хижаками і здобиччю, то в економіці компанії залежать від своїх клієнтів, 

постачальників, конкурентів та інших економічних суб’єктів, а їх успіх 

визначається технологіями та інноваціями.  

Повсюдне використання терміну «екосистема» в суспільних і гуманітарних 

науках набуло широкого поширення після виходу статті Дж. Мура «Хижаки і 

жертва: нова екологія конкуренції» (1993 р.), в якій він висунув концепцію 

бізнесової екосистеми як зовнішнього середовища фірми [54]. Посилаючись на 

дослідження біологів, які зауважували, що природні екосистеми іноді руйнуються, 

коли умови навколишнього середовища змінюються занадто радикально, а на їх 

місці утворяться нові екосистеми з раніше маргінальними рослинами і тваринами 

в центрі, Дж. Мур проводить аналогію цієї ситуації з бізнесом. Він зазначає, що 

фірми, стикаючись з проблемами інновацій, переживають аналогічні глибокі 

наслідки і для їх недопущення фірми необхідно розглядати не як учасників галузі, 

а як частину більш широкої бізнесової екосистеми. У такій екосистемі організації, 

установи та окремі особи об’єднуються навколо фокусної фірми, працюючи 

спільно і на конкурентній основі для створення спільної вартості й задоволення 

клієнтів фірми. Екосистема будь-якої компанії (окрім неї самої та її власників) 
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включає споживачів, постачальників, посередників, державні установи та інші 

зацікавлені сторони, які розвиваються через боротьбу, співробітництво і 

взаємозалежність [55].  

Найбільш важливим в бізнесових екосистемах, на думку Дж. Мура, є тісні 

відносини з клієнтами (споживачами), у тому сенсі, що фірми повинні створювати 

саме те, чого прагне споживач і за що він готовий заплатити. Вирішення цих 

проблем Дж. Мур називає «розподіленою творчістю» (distributed creativity), з якою 

не впорається традиційна фірма в умовах ринкових відносин. Оскільки ринок без 

сторонньої допомоги не може забезпечити міжорганізаційну координацію, 

достатню для узгодження цілей, планів і дорожніх карт гравців [56, с. 33-34].  

Згодом метафора екосистеми почала широко застосовуватися у таких 

наукових журналах, як Strategic Management Journal [57-59], Harvard Business 

Review [60], Research Policy [61; 62], Technovation [63; 64] в різних контекстах, 

пов’язаних зі стратегічним менеджментом, інноваційною політикою, розвитком 

економічних систем, промисловості, підприємництва. Отримали поширення 

концепції промислової екосистеми (industrial ecosystem) [65; 66], цифрової 

екосистеми (digital ecosystem) [67], підприємницької екосистеми (entrepreneurial 

ecosystem) [68], інноваційної екосистеми (innovation ecosystem) [60] та інші.  

В останні роки інтерес до концепції екосистеми як нового способу 

відображення конкурентного середовища значно підвищився. Пошук за 

ключовими словами «екосистема», «бізнесова екосистема», «промислова 

екосистема», «цифрова екосистема» та «підприємницька екосистема» в базі Scopus 

(на прикладі наукового видавничого дому Elsevier) за 1996-2019 рр. показує, що 

частота їх згадування збільшилася за останні десять років в рази, а 

словосполучення «інноваційна екосистема» – в десятки разів і наразі зростає в 

геометричній прогресії (таблиця 1.1, рисунок 1.6). Поняттям «екосистема» в різних 

контекстах все частіше оперують міжнародні організації (ЄС [69], ОЕСР [70], 

Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) [71], ВЕФ [72; 73]), 

міжнародні консалтингові та аудиторські компанії (Deloitte [74], 

PricewaterhouseCoopers [75], McKinsey& Company [76; 77]).  
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Проте деякі вчені все ще ставлять під сумнів виправданість вживання терміну 

«екосистема» в економічному контексті, зокрема по відношенню до інновацій. Так, 

автори статті [78] називають її «помилковою аналогією» (flawed analogy), 

стверджуючи, що, хоча література, присвячена інноваційним екосистемам, вносить 

позитивний вклад у розуміння інноваційної діяльності, використання приставки 

«еко» не додає цінності науковому дискурсу і може лише спричинити плутанину 

серед дослідників. Вони наголошують та тому, що екологічні аналогії є скоріше 

метафоричними, ніж строгими по своїй суті [78, с. 2]. Інші вчені [79, с. 39-41] 

погоджуються, що концепція інноваційної екосистеми використовується 

неоднозначно як в академічних колах, так і в політиці та бізнесі, але додають, що 

приставка «еко» може служити корисним доповненням при розробці заходів з 

управління інноваціями, а, отже, вимагає більшої концептуальної та емпіричної 

вимогливості.  

 

Таблиця 1.1 – Кількість робіт (розділів книг, енциклопедій, наукових і 

оглядових статей, тезисів конференцій та ін.) за відповідними ключовими словами 

у базі наукового видавничого дому Elsevier за 1996-2019 рр., робіт* 

 

Роки Екосистема 
Бізнесова 

екосистема 

Промислова 

екосистема 

Цифрова 

екосистема 

Підприємницька 

екосистема 

Інноваційна 

екосистема 

1996-2001 27194 14 74 1 0 0 

2002-2007  38491 41 137 3 0 6 

2008-2013  81158 147 147 104 14 88 

2014-2019  158605 680 392 375 225 679 
Сумарна 

кількість 
305448 882 750 483 239 773 

Частота 

згадування 

2019р. до 

2009р., разів 

3,1 8,2 5,9 9,3 94,0 119,0 

Складено автором за результатами пошуку у базі наукового видавничого дому Elsevier у 

січні 2020 р.  

*Джерело: [80, с. 58]  
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Рисунок 1.6 – Кількість робіт за ключовим словом «інноваційна екосистема» 

у базі наукового видавничого дому Elsevier за 1996-2019 рр., од.* 

Побудовано автором за результатами пошуку у базі наукового видавничого дому Elsevier у 

січні 2020 р. 

*Джерело: [80, с. 58]  

 

Деякі науковці, зокрема українські [81-86], негласно виступають в підтримку 

традиційного терміну «інноваційна система», ігноруючи новомодне захоплення 

інноваційними екосистемами, що, слід визнати, є справою академічного смаку і має 

право на існування, якщо концепція інноваційної системи враховує сучасні реалії. 

Інші науковці вживають термін «інноваційна екосистема» [87-91], розглядаючи 

екосистему як систему нового покоління, підкреслюючи її зростаючу складність в 

епоху мережевих, інтерактивних інновацій.  

Аналіз літературних джерел показав, що, незважаючи на широке застосування 

терміну «інноваційна екосистема» в академічному, політичному та бізнесовому 

середовищах, серед фахівців немає єдиного бачення щодо його суті та доцільності 

вживання. На основі аналізу різних поглядів на інноваційні екосистеми з метою 

поглиблення уявлення про їх природу, призначення, склад учасників, рівні 

формування та інші специфічні характеристики виявлено чотири підходи до 

розуміння інноваційних екосистем: перший – екосистеми, організовані навколо 

фокусної (центральної) фірми; другий – екосистеми як «структури», екосистеми, 
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побудовані навколо фокусної ціннісної пропозиції (інновації); третій – 

екосистеми як середовища, що утворюються на різних просторових рівнях без 

прив’язки до фокусних фірм чи інновацій; четвертий – екосистеми як віртуальні 

платформи, навколо яких організовується діяльність різних зацікавлених сторін. 

Проаналізуємо ключові ідеї та характерні риси кожного з цих підходів окремо [80, 

с. 59-69].  

Представники першого підходу описують інноваційні екосистеми через 

призму концепції Дж. Мура як економічні спільноти взаємодіючих організацій та 

людей, що виробляють цінні для споживачів продукти та послуги, які самі 

виступають членами екосистеми [55, с. 26]. Діяльність всіх учасників будується 

навколо центральної (фокусної) фірми (на кшталт Apple, Dell, Google, IBM), що 

підтримується спільнотою, оскільки дозволяє формулювати спільне бачення щодо 

досягнення цілей, розподілення ролей, узгодження внесків кожного учасника.  

Прихильники цього підходу висловлюють такі аргументи на користь 

екосистем: класичні парадигми маркетингу і стратегічного планування, які 

обмежуються діяльністю окремої фірми, себе вичерпали, сучасні маркетинг і 

стратегія мають бути спрямовані на формування конкурентної екосистеми [92], яка 

цілком може замінити галузь при проведенні аналізу [93, с.1]. М. Янсіті і Р. Левіен 

стверджують, що автономні стратегії вже не спрацьовують, успішність фірми 

залежить від «колективного здоров’я» організацій, що впливають на створення і 

доставку продукту. І далі додають: «розуміння того, як це робити, вимагає 

розуміння екосистеми і ролі вашої організації в ній» [94].  

Е. Аутіо і Л. Томас визначають інноваційну екосистему як «мережу 

взаємопов’язаних організацій, організованих навколо ключової фірми або 

платформи, що включає як виробників, так і споживачів, спрямовану на розвиток 

нових цінностей за допомогою інновацій» [95, с. 205]. У цьому контексті важливо 

зазначити про таке: незважаючи на те, що екосистеми розглядаються як мережі, 

ототожнювати ці поняття не варто. Концепція екосистеми є ширшою, оскільки 

охоплює як безпосередніх учасників виробництва, так і споживачів інновацій. 
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Структуру екосистеми за першим підходом можна описати на прикладі сфери 

ІКТ: перший рівень представлений компаніями-постачальниками інформаційно-

комунікаційного обладнання (таких як Huawei, Samsung, Microsoft, Cisco), другий 

рівень – операторами мереж (Vodafone, T-mobile, Orange та іншими), які створюють 

телекомунікаційні мережі та надають мережеві сервіси, на третьому рівні діють 

компанії, які розробляють цифровий контент і програмне забезпечення (Apple, 

Google, Skype, YouTube тощо), четвертий рівень представлений кінцевими 

споживачами [69, с. 5, 11-12].   

Для розуміння інноваційних процесів на рівні компанії секторального зрізу 

аналізу недостатньо, оскільки різні компанії приймають різні стратегічні рішення, 

які з часом призводять до формування різних інноваційних екосистем. На 

рисунку 1.7 наведена загальна схема інноваційної екосистеми компанії, яка може 

слугувати канвою для проведення цільових досліджень.  

На схемі в центрі показано функції повсякденної діяльності компанії, які тою 

чи іншою мірою впливають на її інноваційну діяльність. Стратегія компанії є 

провідною функцією, на якій базуються інші функції. Усі функції взаємопов’язані, 

хоча яким чином вони мають бути скоординовані для налагодження інноваційного 

процесу є організаційним та управлінським завданням керівництва в кожному 

окремому випадку. Ці функції визначають учасників інноваційного процесу 

всередині компанії та складають її внутрішню інноваційну екосистему. Разом із 

тим компанії не працюють в вакуумі, мережа їх взаємодій не обмежена кордонами 

регіонів і країн, оскільки продукування знань та інновацій набуває наразі 

транснаціонального та навіть глобального характеру. Компанії є частиною 

глобальної мережі взаємозв’язків. Як зазначає Г. Сарафін, фахівець Ernst&Young з 

глобальних альянсів та екосистем [96], у сучасному динамічному конкурентному 

середовищі, в якому швидкість виходу на ринок і створення унікальних цінностей 

для клієнтів мають вирішальне значення, компанії все частіше замислюються про 

створення або участь в екосистемах з іншими організаціями та людьми.  

Це виходить за межі простих відносин, які одна компанія налагоджує з іншою, 

як у випадку, наприклад, стратегічних альянсів. Концепція альянсів передбачає, що 
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дві компанії з взаємодоповнюючими продуктами або послугами об’єднуються для 

створення диференційованого товару. В екосистемі учасників набагато більше. 

 

Країни

Регіони

Компанії

Люди

Глобальні 

інформація 

та знання

Регіональні організації 

та об єднання (ЄС, 

СНД)

Міжнародні фінансово-

кредитні організації 

(МВФ, ЕБРР)

Міжнародні економічні 

об'єднання (СОТ)

Загальнополітичні 

організації (ООН)

Економічні

Соціальні

Культурні

Політичні

Науково-освітні

Фінансові

Екологічні

Інноваційні

Глобальні 

людські 

ресурси

Глобальні 

інвестиції

Глобальні 

матеріальні 

ресурси

ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ 

СТРАТЕГІЯ

КОМПАНІЇ

Маркетинг Виробництво

Організація 

збуту 

продукції

Інновації Реалізація 

Дослід-

ження і 

розробки

СПОЖИВАЧІ

Інші 

партнери

Поста-

чальники

Конкуренти

Наукові 

установи, 

заклади вищої 

освіти

Регіональна влада

Венчурні інвестори, 

бізнес-янголи, 

банки, 

краудфандінг

Державна влада

Місцева влада

Інноваційна 

інфраструктура

інноваційна 

компанії

 

 

Рисунок 1.7 – Схема інноваційної екосистеми компанії у системі глобальної 

мережі взаємозв’язків як канва для проведення цільових досліджень* 

* Побудовано автором за: [69, с. 14-15; 80, с. 61; 97, с. 90] 

 

На рисунку 1.7 вони розподілені на дві групи, до першої групи (за вужчим 

колом) віднесено ті організації та фізичні особи, з якими компанія налагоджує 

основні зв’язки – це кінцеві споживачі (займають серед інших ключову позицію, 
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оскільки на задоволення їх потреб спрямована діяльність екосистеми), 

постачальники сировини, обладнання, професійних послуг, навіть конкуренти та 

інші партнери (наприклад, торгові посередники, підрядники). Учасники другої 

групи мають опосередкований вплив на інноваційні процеси в компанії, тому вони 

зображені по ширшому колу інноваційної екосистеми.  

Переваги об’єднання учасників в інноваційні екосистеми вагомі: вони можуть 

поєднувати свої унікальні компетенції в багатьох видах діяльності, щоб створити 

унікальну пропозицію для клієнтів. Як підкреслює Г. Сарафін, компанії, які 

вирішили діяти самостійно, будуть все більше відставати, конкурентні ж переваги 

будуть на боці тих компаній та організацій, що вирішать об’єднати свої унікальні 

бренди, ресурси і знання для розроблення унікальних продуктів, які в подальшому 

визначатимуть ринок. Такі продукти компанії не змогли б створити самостійно і 

цінність їх набагато переважатиме цінність, що генерується якою-небудь однією 

організацією. Тому «майбутнє буде належати тим компаніям, які вплітають 

екосистемні відносини в процеси створення вартості» [96]. 

Представники другого підходу – Р. Аднер, Д. Фейлер, P. Капур, Дж. Ли – 

дотримуються структурного підходу до побудови інноваційних екосистем, 

визначаючи їх як «структури узгодження багатостороннього набору партнерів, 

яким необхідно взаємодіяти, щоб реалізувати фокусну ціннісну пропозицію» 

[98, с. 42]; «механізми співпраці, завдяки яким фірми об’єднують свої 

індивідуальні пропозиції в узгоджене рішення для клієнтів» [60, с. 98]. Аналіз 

літератури [60; 98-102] дозволив визначити ключові ідеї, покладені в основу цього 

підходу, та його основні відмінності від попереднього:  

1. Екосистема є згуртованою конфігурацією взаємозв’язків багатьох 

партнерів, яка формується не навколо фокусної компанії (як у першому підході), а 

навколо фокусної ціннісної пропозиції (фокусної інновації) як «обіцяній вигоді» для 

партнерів. Звідси випливають два різні напрями розбудови екосистеми. Якщо за 

першим підходом формування екосистеми починається з діючих осіб, які 

згуртовуються навколо фірми, потім між ними оформлюються зв’язки і можливим 

результатом співпраці може бути певна ціннісна пропозиція. У структурному 
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підході все навпаки: спочатку визначається ціннісна пропозиція (інновація), потім 

– види діяльності, необхідні для її створення і закінчується все суб’єктами, від 

участі яких залежить, чи буде така інновація створена. Іншими словами, у першому 

підході акцент робиться на фокусній компанії та учасниках екосистеми, а у другому 

– на ціннісній пропозиції (інновації) та діяльності.  

2. У структурному підході акцент робиться на розумінні того, як учасники 

екосистеми взаємодіють, щоб створити інновацію, яка могла би принести користь 

кінцевому споживачу. В екосистемі є фірма, яка м’яко координує спільну 

діяльність учасників. Координація має важливе значення для інноваційних 

екосистем: якщо вона буде недостатньою, партнери зазнають невдачі і ціннісна 

пропозиція не буде створена.   

3. В основу структурного підходу покладено чотири базові елементи, 

зображені на рисунку 1.8. Усі разом вони характеризують конфігурацію 

екосистеми, яка оформлюється кожного разу для створення фокусної інновації.  
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Рисунок 1.8 – Базові елементи екосистеми за структурним підходом* 

* Побудовано автором за: [80, с. 63; 98, с. 43-44] 

 

4. Учасники екосистеми спільно визначають свої позиції та узгоджують 

потоки дій між собою, що обумовлює конфігурацію екосистеми. Один і той же 

набір учасників, структурований в двох різних комбінаціях, утворює дві різні 
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екосистеми. Успішною екосистемою є та, в якій всі учасники задоволені своїми 

позиціями. У випадках, коли при створенні цінності учасники не потребують 

узгодження спільних дій або, якщо вони вже узгоджені, не має потреби 

використовувати логіку екосистеми.  

5. За своєю природою екосистема є багатосторонньою; це означає, що в її 

межах налагоджуються взаємозв’язки між багатьма партнерами, які не можна 

розкласти на сукупність простих двосторонніх відносин. Екосистемний підхід слід 

застосовувати у випадку, коли важливо досягти згуртованості всіх партнерів для 

створення інновації як спільної мети.  

Група інших науковців, точку зору яких віднесено до третього підходу, серед 

яких А. Брамвелл, Н. Хепберн, Д.А. Вулф, П. Глур, М. Рассел, К. Стілл, 

Н. Смородинська, Н. Рубенс, В. Хван, Г. Хоровітт, дотримуються ширшого 

погляду на інноваційну екосистему (порівняно з представниками перших двох 

підходів), розглядаючи її як певне середовище, що виникає та організовується на 

різних рівнях та об’єднуючих принципах. Ми є прибічниками саме цього підходу 

до розуміння інноваційних екосистем і у подальших дослідженнях керуємося її 

основними постулатами. Такі середовища можуть бути спеціально сплановані та 

спроєктовані урядом, що характерно для країн Азії, а можуть виникати як результат 

самоорганізації економічних суб’єктів на локальному рівні і підтримуватися 

політикою та інститутами держави (такі екосистеми більш властиві США та 

Західній Європі) [103; 104].  

Представники цього підходу визначають інноваційні екосистеми як 

міжорганізаційні економічні, екологічні й технологічні системи, завдяки яким 

середовище, що сприяє зростанню бізнесу, стимулюється та підтримується [104, с. 

50]; мережевий простір і нову організаційну цілісність, розраховану на 

виробництво інновацій в XXI ст. [7, с. 51]; мережі стійких зв’язків між 

організаціями, окремими особами та їх рішеннями, що виникають на підставі їх 

спільного бачення щодо бажаних перетворень і забезпечують економічне 

середовище для стимулювання інновацій та зростання [105, с. 5247]. Такі мережі 

можуть формуватися на різних об’єднуючих принципах (географічний, 
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промисловий, екологічний) та на різних рівнях (на рівні підприємства, галузі, на 

регіональному, національному та глобальному рівнях) – всюди, де виникають 

стійкі взаємозв’язки і спільне бачення між учасниками [7, с. 50-51; 106, с. 4].  

Для опису інноваційних екосистем В. Хван і Г. Хоровітт застосовують 

метафору Тропічного лісу (Rainforest) [48] і зазначають, що в природі тропічний ліс 

функціонує не просто завдяки присутності в ньому сировини у вигляді вуглецю, 

азоту, водню і атомів кисню; він процвітає завдяки особливому способу 

змішування цих елементів. Тропічний ліс представляє собою середовище з 

особливими характеристиками – температурою, поживними речовинами в ґрунті, 

повітрям, які сприяють появі нових видів тварин і рослин, які разом становлять 

набагато більше, ніж сума складових їх елементів. Модель Тропічного лісу 

інновацій, на їх переконання, подібна до природної екосистеми, сформованої 

шляхом взаємодії спільноти організмів з навколишнім середовищем. Тобто суть 

цієї моделі полягає в тому, що для появи інноваторів і самих інновацій потрібен не 

просто набір усіх правильних елементів, а умови, що нагадують екосистему 

тропічного лісу, де уживаються корисні рослини і бур’яни, гіганти і карлики, де 

існує велика різноманітність зв’язків між організмами. Але наявність усіх 

правильних інгредієнтів – людей і організацій, які мають ідеї, талант і капітал – не 

обов’язково призведе до інновацій. Ці елементи мають бути правильно 

скомбіновані, щоб люди могли знайти один одного і взаємодіяти. У кожному 

окремому випадку потрібен свій унікальний рецепт поєднання, щоб перетворити ці 

елементи у дещо більше, ніж проста сума компонентів (рисунок 1.9).  

Отже, Тропічний ліс інновацій – «це людська екосистема, де творчість людей, 

ділова хватка, наукові відкриття, інвестиційний капітал та інші елементи 

об’єднуються в спеціальному рецепті, який живить багатообіцяючі ідеї, здатні 

перетворитися на процвітаючі та стійкі підприємства». Очевидно, що створити 

справжній тропічний ліс просто висаджуючи більше дерев – не вдасться. Замість 

цього, на слушну думку авторів, потрібно забезпечити правильні умови 

навколишнього середовища і потім «дозволити саджанкам самим зійти і вирости» 

[48, с. 32, 38].  
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Прикладом, що підтверджує висновки авторів, є два міста США – Сан-Дієго 

(штат Каліфорнія) і Чикаго (штат Іллінойс), які володіли приблизно однаковим 

набором елементів для запуску інновацій: мали потужні наукові центри, провідні 

освітні установи, бізнес-структури, інфраструктуру, капітал і прагнення створити 

сприятливе до інновацій середовище. Незважаючи на це, Сан-Дієго вдалося 

перетворитися на високопродуктивну екосистему інновацій, а Чикаго – ні. Втім 

Чикаго – це лише один із прикладів численних міст, регіонів і країн, які 

намагаються вирішити одну й ту саму проблему – стати Тропічним лісом інновацій 

або «наступною» Кремнієвою долиною. Однак безрезультатно.  
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Рисунок 1.9 – Схематичне зображення елементів і зв’язків у моделі 

Тропічного лісу інновацій за В. Хваном і Г. Хоровіттом * 

* Джерело: [48, с. 38; 80, с. 64] 

 

Існує навіть відома формула створення «наступної» Кремнієвої долини, яку 

визначив Марк Андріссен [107]:  

побудуйте великий, красивий, добре обладнаний технологічний парк;  

поєднайте дослідницькі лабораторії та університетські центри;  

створіть стимули для залучення науковців, фірм і користувачів;  
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налагодьте взаємозв’язки всередині індустрії, створивши консорціуми і 

спеціалізованих постачальників;  

захистіть інтелектуальну власність і забезпечте трансфер технологій;  

створіть сприятливе бізнес-середовище і регуляторні норми.  

Ці кроки застосовують постійно у різних країнах, але жодного разу рецепт 

успіху Кремнієвої долини повторити не вдалося. Причина полягає в тому, що 

Кремнієва долина оформилася як екосистема в епоху третьої промислової 

революції, створивши унікальне середовище для розвитку бізнесів, пов’язаних з 

Інтернетом. Нині людство є свідком розгортання четвертої промислової революції, 

в основі якої лежать зовсім інші технології1 та індустрії, тому необхідно 

створювати умови для розвитку саме цих інноваційних сфер, які, на переконання 

експертів [8; 109], у найближчому майбутньому визначатимуть позиції країн у 

світовій економіці.  

Окрему ключову роль в інноваційних екосистемах представники третього 

підходу відводять колаборації, яка уособлює собою вищу, інтерактивну, мережеву 

форму кооперації та відображає зростаючу складність інноваційного процесу. 

Одним із перших цю тенденцію розпізнав П. Глур і висловив своє бачення моделі 

створення інновацій, застосувавши поняття колаборативних інноваційних мереж 

(collaborative innovation networks, COINs) – «самоорганізованих, об’єднаних 

спільним баченням, спільними цілями та спільною системою цінностей. Члени 

COINs взаємодіють один з одним у мережевій структурі «малого світу», де можна 

швидко зв’язатися з кожним членом команди» [16, с. 71].  

Інші вчені дотримуються аналогічного погляду. Так, у книзі [7, с. 50] 

зазначається, що «мережеві екосистеми, побудовані на колаборації, вважаються 

інноваційними екосистемами». Автори роботи [110, с. 324] підкреслюють, що 

інноваційні екосистеми є колаборативними мережами (collaborative networks), 

оскільки їм властиві всі суттєві характеристики колаборативних мереж, а саме: 

 
1 Технологіями, що формуватимуть майбутнє світове соціально-економічне середовище, є такі 

ключові технології 4.0: штучний інтелект і машинне навчання, віртуальні реальності, блокчейн і 

великі дані, нові прогресивні матеріали і наноматеріали, біотехнології, нейротехнології, 

геоінженерія, космічні технології (перелік цих технологій постійно доповнюється) (Див.: [108]) 
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сформовані незалежними та різнорідними організаціями, які співпрацюють один з 

одним, розподіляючи ролі, в просторовому середовищі, яке розвивається, щоб 

подолати індивідуальні обмеження, максимізувати використання ресурсів та 

розподілити ризики і витрати для кращого досягнення спільних цілей відносно 

різних залучених культур і внутрішньої мережевої динаміки на засадах довіри.   

Нарешті, представники четвертого підходу – А. Гавєр, М. Кусумано, 

М. Чекканьолі, К. Форман, Д. Дж. Ву, Д.П. Макінтайр та інші [111-114] – 

розглядають специфічний клас екосистем – платформи, точніше цифрові 

платформи, які у загальному вигляді є віртуальними майданчиками (веб-сайтами), 

що дозволяють різним сторонам взаємодіяти в режимі онлайн. Платформа надає 

віртуальну інфраструктуру та встановлює правила для учасників. Її головна мета – 

допомогти у налагодженні зв’язків між її користувачами для обміну товарами 

(послугами) та їх оплати, тим самим сприяючи створенню цінностей всіма 

учасниками.  

Цифрові платформи поділяють на операційні платформи та інноваційні 

платформи. Операційні цифрові платформи – двосторонні або багатосторонні 

віртуальні ринки, які працюють в режимі онлайн і забезпечують здійснення 

операцій між різними сторонами. Вони стали основною бізнес-моделлю2 для 

великих цифрових корпорацій (таких, як Amazon, Alibaba, Facebook, eBay), а також 

для корпорацій в секторах, де широко використовуються цифрові технології 

(таких, як Airbnb, Uber). Про значимість цих платформ свідчить той факт, що сім з 

восьми найбільших компаній світу за показником ринкової капіталізації 

використовують платформні бізнес-моделі. Інноваційні цифрові платформи – 

середовище, в якому розробники кодів і контенту створюють додатки і програмне 

забезпечення, наприклад, у формі операційних систем (таких, як Android, Linux) або 

технологічних стандартів (наприклад, формат MPEG для відеофайлів) [116, с. 1-2].  

До окремої категорії цифрових платформ відносяться платформи відкритих 

інновацій як віртуальні майданчики спрямовані на об’єднання «власників проблем» 

 
2 Бізнес-модель описує як компанія створює, поставляє та отримує цінність, інакше кажучи, як 

вона заробляє кошти (Див.: [115, с. 14]). 
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(problem owner) – великих підприємств, малих і середніх фірм, державних установ 

– з «вирішувачами проблем» (problem solver) – науковцями, інженерами, 

експертами – для розв’язання складних проблем у сфері науки, бізнесу, технологій, 

штучного інтелекту і даних. Такі платформи працюють за ринковою моделлю, а 

саме: на веб-сайті платформи «власники проблем» формулюють свої проблеми з 

деталізацією, достатньою для привертання уваги відповідних груп експертів, а 

також вказують бажаний термін знаходження рішення та фіксовану фінансову 

винагороду. Серед запропонованих рішень вони обирають одне або декілька 

найбільш перспективних та виплачують винагороду. Окрім спеціалізованих 

платформ (наприклад, NineSigma, Hypios, Innocentive, yet2.com), деякі компанії 

(наприклад, Procter&Gamble, Cisco) розробляють власні платформи відкритих 

інновацій та краудсорсингу для економії часу на пошук рішення конкретної 

проблеми або для вирішення завдань, які знаходиться поза сферою їх досліджень.  

Діяльність платформ відкритих інновацій має важливе значення для компаній 

у тому сенсі, що в умовах жорсткої конкуренції на світовому ринку забезпечення 

конкурентоспроможності та навіть виживання підприємств залежить від їх 

здатності пропонувати інноваційні продукти та послуги, що забезпечують їм 

конкурентні переваги порівняно з конкурентами. Платформи відкритих інновацій 

полегшують вирішення цього завдання, дозволяючи підприємствам отримати 

доступ до зовнішніх знань та навиків, забезпечуючи швидке та ефективне 

створення інновацій. Основною перевагою таких платформ є надання можливості 

компанії – «власнику проблем» знайти відповідне інноваційне рішення проблеми, 

для якої у неї немає внутрішніх ресурсів або навиків всього за декілька місяців 

завдяки доступу до глобальної мережі експертів [80, с. 67-68].   

Систематизація різних поглядів на суть інноваційних екосистем дозволила 

поглибити наукові уявлення про їх природу, виявити різні способи та рівні їх 

формування, встановити, що навіть один і той же набір учасників, структурований 

в двох різних комбінаціях, утворює дві різні екосистеми. Кожна екосистема на 

будь-якому рівні економіки має свої специфічні характеристики, структуру, 

призначення, цілі та переваги, які не можна уніфікувати. Тому визначення 
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конфігурації інноваційної екосистеми у кожному конкретному випадку є значною 

мірою питанням практики.   

У цьому підрозділі як одне із завдань поставлено виявити, що саме додає 

приставка «еко» до поняття «система». За результатами дослідження встановлено 

такі особливості екосистемного підходу до продукування інновацій та його внесок 

у розвиток ідей неошумпетерівської економічної школи [80, с. 69-73].  

1. Представники неошумпетерівської економічної школи, які запропонували 

концепцію національної інноваційної системи у 1980-1990-х роках [117, с. 92; 118, 

с. 20], вперше визначили нелінійну природу інновацій та виключну важливість 

взаємозв’язків між організаціями, які займаються їх продукуванням, 

впровадженням і поширенням. Вони розглядають інноваційну систему як мережу 

або набір окремих елементів у державному та приватному секторах економіки 

(наукових організацій і освітніх закладів, підприємств, державних органів, 

фінансових установ тощо), діяльність і взаємини яких призводять до появи нових 

знань і розробок, впровадження їх у виробництво, комерційної реалізації та 

поширення у вигляді нових продуктів, послуг, технологій [33, с. 11; 35, с. 12; 39, 

с. 410]. Таким чином вони роблять акцент на компонентах (елементах) інноваційної 

системи і зв’язках між ними, при цьому аналізують детально динаміку потоків 

знань всередині системи. Екосистемний підхід, оперуючи поняттями біологічної 

системи, поглиблює ці ідеї, звертаючи увагу не лише на елементи та 

функціонування інноваційної системи, але і на її еволюцію по відношенню до 

зовнішнього середовища, тобто робить наголос на її відкритій динамічній природі. 

У роботі [119, с. 103], зокрема, зазначається, що екосистема описує еволюційні 

особливості взаємодії між людьми, їх зв’язки з інноваційною діяльністю та їх 

відносини з навколишнім середовищем. Інша група науковців підкреслює, що 

інноваційна екосистема схильна до безперервних змін під впливом нових 

мотивацій учасників і нових зовнішніх умов [7, с. 52; 105, с. 5247-5248].  

2. Екосистемний підхід віддає належну увагу формуванню мережевого 

середовища, заснованого на горизонтальних зв’язках між учасниками з різними 

компетенціями і ролями, які не просто кооперуються, а працюють в форматі 
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колаборації. Остання виникає, коли незалежні зацікавлені організації інтерактивно 

обмінюються знаннями і ресурсами, розподіляють ризики і зобов’язання, 

формуючи культуру довіри, спільні правила і структури, для вирішення складної 

проблеми або досягнення спільної мети.  

3. Важливою рисою інноваційних екосистем є їхня здатність до 

самоорганізації та саморозвитку. Природа екосистеми передбачає наявність 

механізмів внутрішньої самоорганізації, що дозволяє їй краще пристосовуватися 

до мінливих умов зовнішнього середовища та генерувати внутрішні імпульси 

трансформації [120; 121]. Адже, коли учасники екосистеми працюють разом у 

гнучкому та менш пов’язаному із жорсткими правилами режимі, характерному для 

традиційної ієрархічної структури управління, вони здатні досягати вражаючих 

коротко- і довгострокових економічних й соціальних результатів [104, с. 50]. 

У цьому полягає одна з особливостей екосистемного підходу: розуміння того, що 

інновації не можуть бути згенеровані шляхом виключно адміністративних 

розпоряджень «згори», а скоріше шляхом ініціатив «знизу», які підтримуються 

відповідними умовами та народжуються завдяки механізмам самоорганізації 

економічних суб’єктів. Виходячи з вищевикладеного, на перший погляд може 

здатися, що інноваційні екосистеми не потребують управлінського втручання. Але 

це не зовсім вірно: інноваційним екосистемам властивий процес спільного 

управління та спільного адміністрування. Такий висновок зроблений нами шляхом 

аналізу теорії колаборативних переваг (Theory of Collaborative Advantage [122; 

123]), яка вивчає феномен колаборації. Процес спільного управління означає, що 

учасники екосистем мають керуватися спільно виробленими правилами для 

досягнення консенсусу в обговоренні шляхів досягнення спільних цілей. Це 

вимагає спеціальної структури управління, функції якої полягатимуть у 

забезпеченні відповідальності, недопущенні/врегулюванні конфліктів між 

учасниками при вироблення спільних рішень тощо3. Процес спільного 

 
3 Звідси пішов термін «колаборативне управління» (collaborative governance) як процес сприяння 

та функціонування в межах мультиорганізаційних механізмів для розв’язання проблем, які не 

можуть бути вирішені, або вирішені легко, окремими організаціями (Див.: [124]). 
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адміністрування виходить з того, що в інноваційних екосистемах спільне 

прийняття рішень у напрямі досягнення цілей всіма їх учасниками є складним 

завданням не лише тому, що участь в них є добровільною, а також тому, що 

традиційні механізми координації, такі як ієрархія, рутинізація, стандартизація, 

менш пристосовані для ситуацій, коли учасники є автономними або 

напівавтономними суб’єктами. Децентралізовані структури потребують 

мінімального керівництва для координації комунікацій, організації та поширення 

інформації, додержання правил їх учасниками. Тому в інноваційних екосистемах 

мають існувати відповідні адміністративні структури для переведення 

управління в фазу спільних дій задля досягнення спільних цілей. Однією з 

основних адміністративних дилем, яка впливає на здатність організацій 

співпрацювати, є управління процесом знаходження балансу між власними та 

спільними інтересами [6, с. 3-6; 125, c. 24-28].  

Отже, інноваційні екосистеми потребують вертикальної координації, але на 

відміну від ієрархій – в «дозованому» обсязі. Інноваційні екосистеми повинні мати 

стратегічне ядро, яке б координувало діяльність їх учасників у помірному обсязі 

для забезпечення їх ефективної співпраці [126]. 

4. Концепція інноваційної екосистеми вирізняється використанням 

біологічних аналогій та оперує поняттями біологічної системи, зокрема коеволюції 

(coevalution) (у біології – спільна еволюція біологічних видів, що взаємодіють в 

екосистемі). Це означає, що в екосистемах діяльність будь-якої окремої організації 

не може розглядатися ізольовано. Учасники екосистеми потрапляють у мережу 

взаємозалежностей один від одного, коли «зміни в одній частині системи можуть 

мати далекосяжні, а найчастіше і несподівані наслідки в інших частинах системи» 

[127, с. 14]. У такому середовищі організації об’єднують свої можливості навколо 

інновації: вони працюють спільно і на конкурентній основі для задоволення потреб 

споживачів, підтримки нових продуктів і в кінцевому підсумку переходять до 

наступного раунду інновацій [54; 55]. По суті, в екосистемах має місце кооперенція 

(англ. coopetition) – поєднання конкуренції та кооперації – оскільки організації 

шукають нові, інноваційні, більш вдалі та швидкі способи вирішення завдань, які 
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їм одним не до снаги. Експерти [128, с. 35] передбачають конкретні ситуації 

розвитку спільних інновацій між конкурентами, коли: (1) існує ризик, який 

поділяють всі заінтересовані сторони в галузі (наприклад, санітарний ризик для 

сільського господарства); (2) на цільових ринках виникає необхідність 

стандартизації продукції (зокрема, на рівні програмного забезпечення); 

(3) компанії спостерігають високий рівень виснаження у своєму портфелі 

інноваційних продуктів і не мають ресурсів для швидкої диверсифікації  

(наприклад, фармацевтична промисловість в певних сегментах ринку).  

5. Так само, як і в природних екосистемах, які структуровані навколо різних 

ролей і функцій, інноваційні екосистеми засновані на коспеціалізації 

(cospecialization) і спільному створенні нових цінностей (coproduction), за якої 

організації беруть участь в різних, але взаємодоповнюючих видах діяльності. 

Кожен з учасників екосистеми вносить свій вклад і ресурси у розробку інновацій. 

Але, на відміну від біологічних спільнот, учасники інноваційних екосистем мають 

можливість свідомо формувати стратегію і напрямок розвитку екосистем, оскільки 

є «соціальними системами» [48; 54], які складаються з людей, що приймають 

рішення.   

6. Якщо концепція інноваційної системи розглядається здебільшого на 

глобальному, національному, регіональному, секторальному та корпоративному 

рівнях, то екосистемний підхід передбачає також їх формування у віртуальному 

просторі завдяки процесам цифровізації та розвитку ІКТ. Цифровізація також 

відкриває можливості для людей різних культур, які раніше були віддалені один 

від одного, а наразі завдяки прориву в комп’ютеризації мають можливість 

об’єднатися для спільного продукування інновацій.  

7. Концепція інноваційної екосистеми охоплює велику кількість організацій та 

людей – як безпосередніх учасників виробництва, так і інших сторонніх учасників, 

насамперед, споживачів. При цьому взаємозв’язки між ними не можна розділити 

на прості двосторонні відносини, екосистемний підхід передбачає досягнення 

цілісності, згуртованості всіх партнерів для досягнення їх спільної мети.  
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Проведене дослідження дозволило виокремити властивості, притаманні 

інноваційним екосистемам і сучасним інноваційним процесам – інтерактивність, 

відкритість, динамізм, цілісність, стійкість, коеволюція (coevalution), 

коспеціалізація (cospecialization), спільне створення цінностей (coproduction), 

кооперенція (coopetition), внутрішня самоорганізація, багатосторонність, 

просторова розкутість.  

Аналіз різних поглядів, виявлення основних підходів до розуміння 

інноваційних екосистем і пов’язаних з ними концепцій та понять дозволило 

забезпечити теоретичну організацію та систематизацію наявних знань, прояснити 

суть екосистемного підходу до продукування інновацій, поглибити наукові 

уявлення про концепцію інноваційної екосистеми як результату еволюції теорії 

інноваційного розвитку.  

Розглядаючи інноваційну екосистему як певне середовище, що 

організовується на різних просторових рівнях, поділяючи погляди представників 

третього підходу до розуміння інноваційних екосистем, пропонуємо таке 

визначення інноваційної екосистеми, яке, на відміну від існуючих, враховує по 

аналогії з біологічними системами всі їх складові (спільноту живих організмів; 

середовище їх проживання; систему взаємозв’язків, завдяки яким відбувається 

обмін енергію та речовиною між ними), робить наголос на ключових властивостях 

інноваційних екосистем та відповідає парадигмі Відкритих інновацій 2.04, 

центральним елементом якої є орієнтація на споживача:  

«інноваційна екосистема» – відкрита, цілісна, динамічна мережа, що 

складається з просторової спільноти об’єднаних стійкими взаємозв’язками 

організацій та індивідів із різними компетенціями і ролями, які коеволюцінують у 

певному інституційному оточенні під впливом бізнесового, регуляторного та 

 
4 Відкриті інновації 2.0 (Open Innovation 2.0) – нова парадигма, заснована на моделі 

чотириланкової спіралі, де уряд, бізнес (промисловість), наука та громадянське суспільство 

працюють разом, щоб спільно здійснювати структурні зміни, які виходять далеко за межі їх 

індивідуальних можливостей. Двома ключовими елементами Відкритих інновацій 2.0 є: 

орієнтація на споживача та формування дієвих інноваційних екосистем, у яких усі зацікавлені 

сторони – від дослідників до підприємців, споживачів, урядів і громадян – співпрацюють над 

створенням інновацій (Див.: [129]).  
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інноваційного середовищ, обмінюються знаннями та ресурсами, розподіляють 

зобов’язання, ризики і вигоди у процесі створення інновацій, у яких зацікавлені 

споживачі. Таке формулювання інноваційної екосистеми, на відміну від існуючих, 

враховує її аналогію з біологічними системами у всіх їх складових, робить наголос 

на ключових властивостях інноваційних екосистем та відповідає сучасній 

парадигмі Відкритих інновацій 2.0.  

Вважаємо, що екосистемний підхід має практичне значення для країн, що 

розвиваються, зокрема України, в яких інноваційні екосистеми помилково 

сприймаються як проєкти, що реалізуються урядом або регіональною владою 

безвідносно до спеціалізації території, потреб та інтересів учасників інноваційного 

процесу, а не як результат природного налагодження взаємозв’язків між 

організаціями та людьми у сприятливому для інновацій середовищі.  

 

1.3 Глокалізація як сучасний феномен світової економіки та її 

взаємозв’язок з розвитком інноваційних процесів  

 

Сучасний розвиток світової економіки характеризується подвійними 

процесами: з одного боку, підвищенням ролі регіонального (локального або 

місцевого) рівня, який відіграє важливу роль в стимулюванні розвитку національних 

економік і є найбільш придатним для здійснення інновацій, з іншого боку, 

посиленням глобалізації5, переходом її на інший рівень, який визначається не лише 

рухом товарів, послуг і капіталу, а зростаючими потоками даних. Ці два процеси 

обумовили появу феномену глокалізації (англ. glocalization) – своєрідного 

оксиморона, лінгвістичного гібриду глобалізації (globalization) і локалізації 

(localization) – терміну, який вказує на те, що зростаюче значення 

континентального і глобального рівнів відбувається одночасно зі зростанням 

значимості місцевого та регіонального рівнів [130]. Результатом цих двох процесів 

стало зміщення центру тяжіння у розвитку інноваційних процесів з національного 

 
5 Глобалізація – явище, зумовлене матеріальними і нематеріальними потоками ідей, людей, 

товарів, послуг, капіталу, даних. 
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на регіональний (місцевий) рівень, природне формування регіональних і локальних 

інноваційних екосистем як органічних складових національної інноваційної 

екосистеми і невід’ємних частин глобального середовища, що розвиваються під 

впливом його безперервних, а наразі швидких і кардинальних змін. Це обумовлює 

необхідність застосування багаторівневого підходу до формування інноваційних 

екосистем.  

Перебіг процесів глобалізації і технологічних інновацій докорінним чином 

змінюють глобальний економічний, соціальний та геополітичний ландшафт, 

створюють особливі умови для розгортання та прискорення інноваційних процесів.  

Наразі глобалізація набула оновлених рис і, за оцінками експертів ВЕФ, 

перейшла до нової фази розвитку – Глобалізації 4.0 [131]. Такі безпрецедентні 

трансформації у світовому розвитку – за розмірами, швидкістю та масштабами [5, 

с. 8] – викликані розгортанням четвертої промислової революції, заснованої на 

розвитку кіберфізичних систем6, стиранні граней між фізичною, віртуальною і 

біологічною сферами життя [5, с. 19-27]. У сучасних умовах інновації як ніколи 

набувають пріоритетного значення і, за словами К. Шваба, «стали вирішальною 

конкурентною перевагою» [132]. Президент Китаю Сі Цзіньпін на черговому ВЕФ 

в Давосі заявив: «Нам потрібно невпинно займатися інноваціями. Тільки завдяки 

сміливості впроваджувати інновації та проводити реформи ми можемо усунути 

вузькі місця, що блокують глобальне зростання та розвиток» [133].   

Кожна хвиля глобалізації й технологічних інновацій забезпечувала 

економічний підйом цілих країн і регіонів. Так, у період індустріального буму по 

всьому світу з’являлися промислові осередки розвитку на кшталт Манчестера у 

Великобританії, Рурського регіону у Німеччині, Піттсбурга у США. На той час їх 

сила полягала в природних ресурсах і розвинутій промисловості – вугільній, 

сталеливарній, хімічній, автомобілебудівній [134, с. 85-86]. Наступна хвиля 

 
6 Кіберфізичні системи – складні інженерні системи, побудовані на основі інтеграції 

комп’ютерних алгоритмів і фізичних компонентів (матеріальних речей), інтегровані з Інтернетом 

та його користувачами.  
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інновацій та глобалізації піднесла економіки, які зуміли структурно 

трансформуватися або перелаштуватися на сферу послуг.  

Цифрова революція 3.0 перевела світ до нової фази розвитку – цифрової, 

віртуальної, персональної та мобільної, що позначилось на системі комунікацій 

між людьми, компаніями та інститутами влади [135, с. 48, 187]. Особливо ці 

процеси торкнулися азійських країн, зокрема, Китаю та Індії, які вдало 

скористалися можливостями цифрових технологій. Як результат, за чверть 

століття, з 1990 р. по 2014 р., частка людей, які проживали в антисанітарних 

умовах, не мали доступу до якісної води та достатньої житлової площі в Китаї 

скоротилася з 43,6% до 25,2%, в Індії – з 54,9% до 24,0% [136]. Тривалість життя в 

Китаї збільшилась за той самий період з 67 до 73 років, в Індії – з 57 до 67 років 

[137].  

Такі зміни стали можливими завдяки впровадженню та масовому поширенню 

ІКТ і, зокрема, Інтернету як «ключової технології інформаційної доби» [138, с. 8], 

що породили величезні потоки інформації, ліквідували фізичні відстані між 

людьми, надавши цілий ряд можливостей, але разом із тим спричинили високий 

динамізм середовища, зростання ступеня непередбачуваності подій та рівня 

взаємозалежності суб’єктів. За словами футуриста Е. Тоффлера, «ніколи ще в 

історії відстань не значила так мало» [139, с. 89]. Він називає таке суспільство 

«суперіндустріальним» – складним, швидкоплинним суспільством, що спирається 

одночасно на сучасні технології та оновлену систему комунікацій  [139, с. 31].  

Дійсно, під впливом розвитку глобалізації та цифрових технологій форми 

соціальних комунікацій сильно змінилися. Використання комп’ютерів, 

електронної пошти, програмного забезпечення дало можливість багатьом людям 

віртуально спілкуватися, співпрацювати і конкурувати в реальному часі з великою 

кількістю інших людей з різних куточків планети, у різних сферах діяльності, на 

більш рівних умовах, ніж будь-коли раніше у світовій історії [135, с. 8; 138, с. 15].  

Четверта промислова революція базується на цифровій революції 3.0, але, за 

словами К. Шваба [5, с. 8], не є простою її пролонгацією, вона розвивається швидше 

експоненціальним, ніж лінійним шляхом і кардинальним чином змінює всі сфери 
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суспільного життя. Так, машинне навчання, 3D-друк і великі дані створюють 

«цунамі змін у промисловості» [140]. За прогнозами експертів, до 2023 р. ринок 

Індустрії 4.07 сягне 214 млрд дол США проти 60 млрд дол США у 2017 р. [141]. 

У наступні десятиліття підприємства створять глобальні мережі, які будуть 

включати їх обладнання, складські системи і виробничі потужності в формі 

кіберфізичних систем, якими можна управляти в режимі реального часу. Ці гнучкі 

мережі створення вартості потребуватимуть нових форм співпраці між компаніями 

як на національному, так і на глобальному рівнях.  

У науковій літературі існує безліч варіантів періодизації хвиль глобалізації, 

спрощено їх можна звести до трьох категорій віку глобалізації: рівного віку 

людства, середнього віку та зовсім молодого з різними варіаціями [142, с. 138]. 

У цьому дослідженні запропоновано взяти за основу два підходи – Т. Фрідмана та 

експертів Всесвітнього економічного форуму.  

Підхід Т. Фрідмана цікавий яскравими метафорами, які влучно відображають 

особливості сучасного світу, та численними підтвердженнями з повсякденного 

життя, що ми живемо в епоху «плоского світу», коли кожна людина має можливість 

конкурувати та співпрацювали з іншими, незалежно від місця свого проживання, 

мови спілкування та культурних відмінностей. Він виділяє три великих епохи 

глобалізації – глобалізації 1.0, 2.0 і 3.0. Якщо двигунами перших двох глобалізацій 

були відповідно країни та компанії, то на початку XXI ст. – це окремі особистості. 

Експерти ВЕФ відмічають важливу рису перших трьох фаз глобалізації – те, що їх 

рушійними силами виступали технологічні інновації, поєднані з відповідними 

управлінськими рішеннями. Нова фаза глобалізації не є виключенням.  

На підставі вищевикладеного, зроблена спроба співставити хвилі глобалізації 

з фазами промислових революцій: Глобалізацію 1.0 – з ерою «енергії пару», 

Глобалізацію 2.0 – з ерою електрики, Глобалізацію 3.0 – з інформаційною ерою 

 
7 Термін «Industry 4.0» не тотожний терміну «четверта промислова революція». Якщо останній 

визначає проникнення ключових технологій 4.0 в усі сфери діяльності суспільства – будинки, 

міста, регіони, освіту, охорону здоров’я, фінанси, сільське господарство, державне управління 

тощо, то Індустрія 4.0 поширюється на сферу матеріального виробництва – промисловість, 

енергетику та інфраструктуру.  
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(цифровою, комп’ютерною ерою), Глобалізацію 4.0 – з ерою кіберфізичних систем, 

ерою талантів (рисунок 1.10; додаток В).   

 

Результати глобалізації та промислових 

революцій 

Глобалізація 1.0
(кінець XV ст. – 
кінець XIX ст.)

Хвилі 

глобалізації та їх 

хронологія

Промислові революції як рушійні сили 

глобалізації

Рушійною силою глобалізації став винахід 
парового двигуна на рубежі XVI-XVII ст. та 

його комерційне використання з кінця XVIII ст. 
та в цілому – початок Першої промислової 
революції, ери «енергії пару» (1760-ті рр. – 

1840-ві рр.), яка ознаменувалася будівництвом 
залізниць та використанням парової енергії для 

механізації виробництва

Глобалізація 2.0
(кінець XIX ст. – 
середина XX ст.)

Динаміку глобалізації визначила Друга 
промислова революція, ера електрики (кін. 

XIX ст. – сер. XX ст.), яка зробила можливим 
масове виробництво, чому сприяло відкриття 

електрики та поява конвеєра
Індустріалізація, урбанізація, бюрократизація, 

механізація, електрифікація, стандартизація, 

спеціалізація, концентрація,  зниження рівня 

зайнятості в аграрному секторі та частки 

аграрної праці у ВВП, загальнодоступна 

шкільна освіта

Глобалізація 3.0
(середина XX ст. – 

до 2010-х рр.) 

Глобалізація 4.0 
(набуває свого 
статусу наразі)

Третя промислова революція, інформаційна 
ера (1960-ті рр. – початок XXI ст.) (цифрова 

або комп ютерна революція) пов язана з 
розвитком напівпровідників (1960-ті рр.), 

персональних комп ютерів (1970-1980-ті рр.)
 та Інтернету (1990-ті рр.)

Четверта промислова революція, ера 
кіберфізичних систем, ера талантів (початок 

XXI ст. – до теперішнього часу) є 
продовженням цифрової революції. 

Масштаби, швидкість і глибина розвитку 
ключових технологій та нових індустрій, їх 

взаємодія у фізичному, цифровому та 
біологічному просторах роблять четверту 

промислову революцію принципово 
відмінною від попередніх революцій

Популяризація знань, інформатизація, мережева 
взаємодія, розвиток сфери послуг, підвищення ролі 
інновацій як невід ємної складової конкуренції та 

успіху країн, компаній, людей, поширення цифрових 
технологій, цифровізація, персоналізація, 

диверсифікація, екологізація, деіндустріалізація, 
навчання впродовж життя

Вбудовані системи замінюються кіберфізичними 
системами, на основі яких розумними стають усі 
сфери суспільства. Людський ресурс є основним 

інструментом забезпечення конкурентоспроможності 
країн, регіонів, компаній. Інновації створюються у 

відкритих середовищах і перетікають між 
розвиненими країнами і тими країнами, що 

розвиваються в обох напрямах. Розвивається 
мережева економіка. Розширюються комунікації та 

зв язки в глобальній економіці

 

 

Рисунок 1.10 – Хвилі глобалізації та еволюція промислових революцій* 

*Побудовано автором за: [5, с. 11-27, 58-60, 75; 8; 131, с. 5-6; 132; 135, с. 9-12, 30; 143, c. 6; 

144, с. 34, 44, 78-79, 85-87; 145, с. 55-56, 60; 146, с. 2941-2943; 147, 148; 149, с. 49-50]   

 

Це дозволило усебічно проаналізувати процеси глобалізації й технологічного 

розвитку, виявити результати цих процесів на кожній з хвиль глобалізації та на цій 

основі визначити домінуючі тенденції сучасного світового розвитку, які полягають 

у такому: прискореному розвитку ключових технологій 4.0 (штучного інтелекту і 

машинного навчання, нейротехнологій, віртуальних реальностей, блокчейну і 

великих даних, геоінженерії, космічних технологій) і нових індустрій (таких, як 

точна медицина і геноміка, робототехніка, кіберзахист); впровадженні 
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кіберфізичних систем, які роблять усі сфери життя розумними; переході глобальної 

економіки до мережевої будови, зростанні взаємозалежності між людьми, 

компаніями та урядами; підвищенні ролі людського ресурсу та окремих 

особистостей, що належать до різних культур, у забезпеченні 

конкурентоспроможності країн, регіонів, бізнесів; пріоритетності інновацій, які 

створюються у відкритих середовищах і перетікають в обох напрямах – з 

розвинених країн до країн, що розвиваються, і навпаки, стають вирішальною 

конкурентною перевагою XXI століття; зрушенні технологічного центру 

активності із Заходу на Схід і Південь – до країн, що розвиваються.   

За результатами дослідження виявлено, що, незважаючи на зниження обсягів 

світової торгівлі товарами та послугами, скорочення транскордонних потоків 

капіталу з 2008 р. [150, с. 3-4, 26-27], глобалізація не зупинилася. Вона перейшла 

на інший рівень, вступила в фазу, яка визначається не рухом товарів, послуг і 

капіталу, а зростаючими потоками даних у вигляді інформації, пошукових запитів, 

транзакцій, повідомлень, відео тощо. Так, приблизно 50% міжнародної торгівлі 

послугами вже є оцифрованими, близько 12% світової торгівлі товарами 

здійснюється за допомогою міжнародної електронної комерції, транскордонні 

дзвінки через Skype дорівнюють 46% від загальної кількості традиційних 

міжнародних дзвінків [150, с. 23]. Цифрові технології і потоки даних стають 

«сполучною тканиною» світової економіки [151, c. 13].  

Сучасні суспільство, економіка, бізнес і політика трансформуються під 

впливом технологічних досягнень, які поєднують в собі фізичний, цифровий і 

біологічний світи, об’єднуються та комбінуються для створення інновацій з 

небаченими досі швидкістю та масштабами. Коли ключові технології 4.0 стануть 

повсюдними, вони докорінно змінять спосіб, яким люди виробляють, споживають, 

спілкуються, рухаються і взаємодіють один з одним. А з огляду на нові можливості 

у сфері генної інженерії та нейробіології вони можуть безпосередньо впливати на 

те, як люди думають і поводяться [131, c. 5-6]. Разом із тим фундаментальний 

характер сучасних технологічних трансформацій формує одночасно й нові загрози 

для людства, зачіпаючи ринки праці та майбутнє праці [152, с. 41-42], питання 
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кібербезпеки країн [153] та інші. Так, за оцінками американських учених, 47% 

зайнятих працівників США відносяться до категорії високого ризику, більшість з 

них працює у сфері транспорту і логістики, адміністративної підтримки і офісної 

діяльності, а також у виробництві [154, с. 44].  

Управління цими змінами потребує оновленої системи освіти, цільових 

програм для навчання працівників новим навичкам і, що найголовніше, – вимагає 

від країн здатності використовувати свої унікальні переваги для розвитку нових 

індустрій і ключових технологій 4.0, які у найближчому майбутньому 

визначатимуть їх позиції у глобальній економіці. Наочним прикладом у цьому сенсі 

може слугувати Японія, яка поєднала свою конкурентну перевагу (здатність 

створювати передові промислові технології) та реальну потребу у працівниках-

доглядальниках за людьми похилого віку з перспективами розвитку робототехніки 

[8, с. 22-25]. Наразі Японія є одним із світових лідерів у робототехніці поряд із 

Китаєм, Південною Кореєю, США і Німеччиною. Але індустрії майбутнього ще не 

мають географічних осередків, процес їх формування триває, тому можливості 

поки що відкриті перед усіма країнами світу. Головне робити ставку на 

спеціалізацію, унікальні переваги регіону, що дозволить країні гідно конкурувати, 

а можливо стати «центром інновацій наступного покоління» [8, с. 213].   

Отже, не варто намагатися прямо копіювати досвід розвинених країн, вони 

досягали успіху завдяки спеціалізації і конкурентним перевагам у певних галузях, 

які формувалися десятиліттями (наприклад, штат Каліфорнія США є осередком 

інтернет-бізнесу, Лондон – міжнародним фінансовим центром, Париж – столицею 

світової моди). Країнам, що розвиваються, зокрема Україні, потрібно створювати в 

регіонах і громадах умови, які підтримуватимуть і розвиватимуть їх унікальну 

спеціалізацію, локальні конкурентні переваги, набутий досвід у певних галузях. 

Інноваційні екосистеми мають бути орієнтовані на реалізацію таких переваг.  

Хоча інноваційні екосистеми не скуті просторовими межами і можуть 

формуватися на різних рівнях – від віртуального до глобального – теоретичні 

дослідження та практичний досвід свідчать, що співпраця між учасниками 

інноваційних процесів все ж таки відбувається на локальних територіях і пов’язана 
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з фактором локалізації інноваційних процесів. Виходячи з цього виявлено 

сукупність чинників, які пояснюють ці процеси [134, с. 36-84; 155].  

По-перше, у регіонах і містах зосереджено процес створення нових знань та 

існує відповідна інфраструктура їх подальшого поширення і застосування. 

Передача знань у практику є більш ефективною на регіональному рівні завдяки 

безпосередньому спілкуванню між суб’єктами інноваційної діяльності на відміну 

від застосування довгих каналів зв’язку на макрорівні [156]. Так, у дослідженні 

ОЕСР зазначається, що найбільш інтенсивна взаємодія між учасниками 

інноваційних процесів відбувається в радіусі близько 200 км [157, с. 15].   

По-друге, у регіонах – переважно у столичних регіонах і мегаполісах – 

сконцентровані освітні, інтелектуальні та культурні ресурси, необхідні для 

інноваційної діяльності. Це значною мірою пов’язано з процесами урбанізації. 

Станом на 2019 р. більше половини населення світу (55,7% [158]) мешкає в містах, 

що складає 4,274 млрд осіб [159]. Міста є інноваційними центрами, двигунами 

економічного розвитку та зростання доходів населення, оскільки умови для 

інноваційної та підприємницької діяльності кращі в містах, ніж у менш урбанізованих 

районах, галузева структура міської економіки є більш диверсифікованою та 

інноваційно спрямованою.  

Найважливішими серед міст є мегаполіси або глобальні міста («альфа-міста») на 

кшталт Нью-Йорку, Шанхаю, Токіо, Лондону. Експортуючи високотехнологічні 

продукти і послуги по всьому світу, вони за своєю природою є міні-економіками 

[8, с. 222-223]. Прогнозується, що до 2025 р. кількість мегаполісів з чисельністю 

населення 10 і більше млн осіб сягне 30 одиниць, тоді як у 1950 р. таких було всього 

два – Нью-Йорк і Токіо [160, с. 1]. Потужними рушіями економічного успіху країн є 

«бета-міста» і «гама-міста» (міста другого і третього рівнів), вони здатні заповнити 

ринкову нішу конкретного продукту чи послуги та забезпечити процвітання країні. Як 

наприклад, це роблять Берлін, Мюнхен і Франкфурт у Німеччині [8, с. 223]. 

Наразі міста виробляють понад 80% світового валового внутрішнього продукту 

(ВВП) [160, с. 8] і, за оцінками експертів, до 2025 р. на 100 найбільших міст світу 

припадатиме близько 35% світового ВВП; 600 найбільших міст будуть генерувати 
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62% світового ВВП, відповідно 1000 – 68%, а 2000 – 75% світового ВВП 

(рисунок 1.11).  

 

 
 

Рисунок 1.11 – Очікуваний внесок топ 2000 міст у зростання світового ВВП* 

* Побудовано автором за: [160, с. 9] 

 

По-третє, ефективність управління інноваціями на державному рівні 

знижується через регіональну специфіку інноваційних процесів в умовах трендів 

децентралізації управління та пошуку локальних джерел і ресурсів модернізації 

економіки, значну нерівномірність у розміщенні людського та наукового 

потенціалу. Так, близько 25% висококваліфікованих фахівців, понад 33% витрат на 

дослідження і розробки і 58% патентних заявок зосереджені лише у 10% 

найбільших регіонах ОЕСР [157, с. 15].   

У кожному регіоні формуються свої унікальні умови для появи інновацій, 

пов’язані з рівнем їх соціально-економічного та екологічного розвитку, структурою 

економіки, ефективністю інститутів, культурними установками населення. Це 

обумовлює необхідність розмежування повноважень в державній інноваційній 

політиці, коли стратегічні напрями інноваційного розвитку визначаються на 
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державному рівні, а практична їх реалізація здійснюється на регіональному та 

місцевому з урахуванням потреб стратегічного розвитку локальних територій.  

По-четверте, загострення конкуренції на світових ринках, розвиток процесів 

глобалізації та міжнародної спеціалізації обумовило розосередження різних частин 

виробничого процесу та пов’язаних з ним процесів науково-технічних розробок по 

всьому світу, розміщення їх там, де знаходяться локальні конкурентні переваги. 

Відбувається процес становлення регіональних інноваційних екосистем (РІЕС), у 

розвитку яких природні ресурси втрачають роль конкурентної переваги, 

поступаючись місцем інноваційному людському капіталу, розвиненій 

інфраструктурі та ефективним інститутам.   

Професор Кардифського університету (Великобританія) Ф. Кук вперше 

зробив наголос на тому, що регіони більш пристосовані, ніж національний простір, 

до налагодження реальних дієвих зв’язків між учасниками інноваційних процесів. 

Наукова школа Ф. Кука розглядає регіон як цілісний (неподільний) організм – 

певну соціально-культурну єдність, – через призму якого досліджує регіональні 

інноваційні системи8, акцентуючи увагу на організаціях, інститутах та культурі [40; 

161-163]. На переконання Ф. Кука, в межах регіонів, особливо, коли на їх території 

діють кластери і запроваджені стимули для інновацій, можуть бути налагоджені 

істинні зв’язки і взаємодія між економічними суб’єктами [162, с. 4]. Таким чином 

регіони стають безпосередніми учасниками міжнародного розподілу праці, 

залучають іноземні інвестиції та мають ширші можливості для інновацій, чому 

сприяє бурхливий розвиток ІКТ.  

По-п’яте, сприятливе соціокультурне середовище міст і регіонів приваблює 

людей не лише кар’єрними перспективами, але і високими стандартами життя. 

З цього приводу А. Росс ставить і відповідає на таке актуальне запитання: «Що 

потрібно людині, аби почуватися комфортно в міському середовищі?» – «знати 

точно, коли приїде електричка; не стояти в черзі у державній установі, а вирішити 

своє питання в режимі онлайн; мати змогу висловити свої скарги й пропозиції щодо 

 
8 Ф. Кук та його послідовники належать до групи науковців, які виступають на підтримку 

традиційного терміну «інноваційні системи».  
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муніципальних послуг і бути почутим» [8, с. 223]. Мегаполіси і столичні регіони 

найкращим чином задовольняють такі потреби, а в сучасних умовах 

використовують для цього прогресивні технології, зокрема великі дані.  

Акумуляція людського капіталу стає центром тяжіння економічної діяльності 

та інновацій. Якщо в XIX–ХХ століттях основні виробництва створювалися 

навколо джерел природної сировини і транспортних шляхів, то в новому 

тисячолітті найбільш прогресивні компанії з’являються там, де сконцентрований 

активний творчий прошарок населення. Тобто тенденція, яка в попередні роки 

обумовлювала формування промислово розвинених регіонів і міст, та полягала в 

тому, що люди як робоча сила пересувалися за виробництвом, змінилася на 

протилежну – сьогодні вже виробництво слідує за людьми, точніше воно 

з’являється в тих містах і регіонах, де людям комфортно і приємно жити.  

Культура відкритості, доброзичливе ставлення до людей з різних куточків 

планети не в останню чергу сприяє припливу талантів у міста та мегаполіси. 

Поєднання сучасної інфраструктури – фізичної та віртуальної – з широким 

спектром креативних індустрій, соціальною неоднорідністю суспільства за 

культурними та національними ознаками, толерантністю до різних уподобань, 

інтересів і світоглядів проявляється в ініціативах мешканців9, ризикованих 

інвестиціях, в «мережах, що утворюють щільну тканину взаємопов’язаних 

комерційних і суспільно корисних проєктів» [165, с. 25]. «Дедалі більша 

відкритість глобальних міст, – зазначає А. Росс, – дає нам підказку, яким буде 

сприятливе середовище для розвитку індустрій майбутнього, – і ця підказка може 

бути корисною навіть тим країнам і регіонам, які не мають альфа-міст» [8, с. 225].  

Отже, можна підсумувати, що міста та регіони з їх локальними конкурентними 

перевагами стають природними осередками інноваційного розвитку, вони на більш 

вигідних засадах можуть інтегруватися у світогосподарські зв’язки, глобальні 

виробничі й технологічні ланцюжки, надаючи можливість підприємствам та 

окремим особистостям отримувати доступ до нових знань, ресурсів і ринків.  

 
9 Люди отримують більше можливостей реалізувати свої таланти, проявити себе у будь-якій формі 

творчості – художній, культурній, технологічній або економічній (Див.: [164]).  
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Раніше за інших важливість регіонального рівня у розвитку інноваційних 

процесів усвідомили у Фінляндії та Швеції, де вже у 1990-х роках урядами цих 

країн була започаткована державна підтримка розбудови РІЕС. Так, стратегія уряду 

Фінляндії спрямовувалася на підтримку інновацій за рахунок державних 

закупівель, венчурного фінансування та інтернаціоналізації послуг. Добре 

розвинена система інтелектуальної власності дозволила отримати ряд патентів в 

індустрії мобільних телефонів, в якій було сконцентровано інноваційне економічне 

зростання країни [166]. Було створено Фінське агентство з фінансування 

технологій та інновацій (TEKES), мета якого – сприяти розвитку промисловості та 

послуг завдяки фінансовій підтримці технологій та інновацій. Нині TEKES працює 

з провідними інноваційними компаніями та дослідницькими центрами Фінляндії. 

Фінансування ДіР та інновацій орієнтоване на проєкти, які створюють найбільшу 

користь для економіки та суспільства в довгостроковій перспективі. TEKES не 

отримує фінансової винагороди за свою діяльність та не претендує на права 

інтелектуальної власності [167]. Аналогічне державне інноваційне агентство – 

VINNOVA [168] – створено у Швеції. Місія агентства – допомагати нарощувати 

інноваційний потенціал країни шляхом фінансування дослідницьких та 

інноваційних проєктів, координації співпраці між учасниками інноваційних 

екосистем у всіх сферах діяльності суспільства, висвітлення надихаючих рішень та 

ідей. Найголовніше, що VINNOVA надає фінансування на ранніх стадіях 

інноваційного ланцюга, де ризики особливо високі, а розробки без державної 

підтримки, зазвичай, потрапляють у «долину смерті». Підхід Фінляндії та Швеції 

до розбудови РІЕС з часом набрав популярності у країнах ОЕСР, які адаптують ідеї 

скандинавських країн, зокрема, визнаючи важливим налагодження мережевих 

взаємозв’язків між різними суб’єктами та просторове формування таких мереж.  

У наступному підрозділі розглядаються питання становлення мережевої 

економіки 10 та поширення мережевих структур як однієї з ключових тенденцій 

 
10 Термін «мережева економіка» вміщує в себе ключові характеристики сучасної економічної 

діяльності: її віртуальну складову, побудовану на цифрових технологіях, взаємопов’язаність та 

взаємозалежність економічних суб’єктів, мережеву модель їх співпраці та координації зв’язків в 

процесі створення цінностей. 
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сучасного світового розвитку з метою акцентування уваги на необхідності 

формування горизонтально-мережевого середовища для розбудови дієвих 

інноваційних екосистем.  

 

1.4 Мережева економіка як детермінанта розвитку інноваційних 

екосистем 

 

Революційні технологічні трансформації, які почались з цифровою 

революцією та прискорились у другій декаді XXI століття, докорінно змінили 

систему комунікацій, способи організації та координації зв’язків в економіці.  

Так, у неспішному аграрному суспільстві швидкість передачі інформації була 

дуже повільною через труднощі комунікації і транспортування, не було потреби у 

прийнятті швидких оперативних рішень. Індустріальна революція прискорила темп 

життя, зумовила появу бюрократії, розповсюдження централізованих ієрархій з 

жорсткими вертикальними зв’язками і директивними методами управління. 

З розвитком ринкової економіки (яка на перше місце ставить свободу дій учасників 

і розвиток вільного конкурентного середовища) механізми координації зв’язків 

набули рис невпорядкованості та слабкої узгодженості. У сучасну епоху 

глобалізації, пришвидшення перебігу всіх процесів та явищ такі моделі не 

спрацьовують і все частіше піддаються критиці через їх неспроможність швидко 

адаптуватися та вирішувати нестандартні завдання. Нині повсюдно – на рівні 

організацій, ринків, регіонів, країн, глобальних інтеграційних утворень – ієрархії 

заміняються відкритими, неієрархічними структурами, побудованими на 

горизонтальних зв’язках, довірі та колективній співпраці. Світ переходить від 

ієрархій до більш «горизонтальної мережевої реальності», пов’язаної з масовим 

поширенням ІКТ [109, с. 140, 161]. За словами К. Келлі, зрушення від вертикальної 

організаційної структури до горизонтальної, від централізованих структур до 

глобальних мереж є головною тенденцією останніх десятиліть, яка продовжує 

набирати силу [109, с. 174].  
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Е. Тоффлер вважає, що всі ми є свідками народження нової системи 

організації, яка буде змагатися з бюрократією і врешті решт займе її місце [139, с. 

164]. Організацією майбутнього, на його думку, стане «адхократія» – з лат. ad hoc 

означає «для цього», «спеціально до цього випадку», «для певного випадку», звідси 

пішла назва адхократії – «виключно рухливої, збагаченої інформацією динамічної 

організації майбутнього, представленої тимчасовими робочими осередками і 

виключно мобільними індивідами» [139, с. 143, 165]. Аналогічну точку зору 

висловлювали У. Бенніс і Ф. Слатер, які ще півстоліття тому, у 1968 р., 

передбачили чимало рис сьогодення, серед них: відкритість, провідна роль 

інновацій та креативного мислення для досягнення успіху компанією; розвиток 

тимчасових організацій – проєктних груп фахівців, які формуються на час 

виконання конкретного завдання; важливість консенсусу і балансу вимог компаній 

і потреб співробітників; гнучкість, незалежність, свобода працівників [169].   

Як результат цих процесів, формується суспільство нового типу – мережеве 

суспільство, а завдяки ньому – нова мережева економіка [138, с. 8, 14-15], 

відмінною рисою якої є не просто великі обсяги інформації, а зовсім інша логіка її 

використання та розповсюдження, заснована на використанні ІКТ і мереж. На 

думку К. Келлі, нова економіка – це справжні «тектонічні зрушення» в нашому 

житті, які не можна порівнювати навіть з появою цифрових технологій. Час 

комп’ютерів минув, вони зробили свою справу, прискоривши життя; перспективи 

нині лежать в розширенні комунікацій, які уособлюють суть нової економіки. 

У новій економіці все поєднується зі всім, відбувається не просто масове 

поширення інформації, а зв’язування життя в єдине ціле – в мережі. Динаміка 

суспільства та економіки буде все більшою мірою підкорятися логіці мереж [170, 

с. 1, 5, 9-10].  

Ключові відмінності між трьома способами організації економічної діяльності 

– ринками, ієрархіями та мережами – наведені в таблиці 1.2.   

Основу мережевого суспільства та мережевої економіки складають нові 

форми соціальних взаємодій – мережеві комунікації та мережеві структури, 

позбавлені будь-яких просторових меж, до яких можна віднести:  
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Таблиця 1.2 – Характеристика способів організації економічної діяльності* 

 
     Способи організації 

                   економічної 

                      діяльності 

Характерні  

риси 

Ринки Ієрархії Мережі 

Основа взаємовідносин 

між суб’єктами 

Права власності та 

контракти 
Трудові відносини Обмін ресурсами 

Обмін між суб’єктами Заснований на цінах Заснований на владі 
Заснований на 

довірі 

Вирішення конфліктів Переговори і суди Правила і команди 
Переговори і 

дипломатія 

Культура Культура конкуренції 
Культура 

підпорядкування 

Культура 

взаємодопомоги 

* Побудовано автором за: [171]  

 

мережеві підприємства – концепція «мережевого підприємства» введена 

іспанським соціологом сучасності М. Кастельсом наприкінці XX століття і описана 

ним як організаційна форма для реалізації бізнес-проєктів, яка утворюється в 

результаті співпраці різних компонентів окремих підприємств, що об’єднуються в 

єдину мережеву структуру на період роботи над даними бізнес-проєктами і 

налагоджують зв’язки всередині мережі для реалізації кожного з них [138, с. 86]; 

віртуальні корпорації – новий спосіб ведення бізнесу, що передбачає миттєве 

та ефективне задоволення запитів і вимог споживачів. У швидкоплинному 

глобалізованому світі ізольовані організації не здатні надати такий продукт 

споживачам, але об’єднавши свої зусилля, вони можуть оперативно відреагувати 

на зміни кон’юнктури ринку та отримати переваги з нових ринкових можливостей 

[172-174]; 

нові форми горизонтального співробітництва, які докорінно відрізняються від 

бюрократичних ієрархій та фірм в їх класичному розумінні. До таких форм 

відносяться [32, с. 140-142; 135, с. 51-185]:  

опен соурсінг (open sourcing) – рух за загальнодоступну інтелектуальну 

власність і безкоштовне програмне забезпечення. Він оформляється у вигляді 

спільноти вчених або програмістів, які об’єднують свої інтелектуальні зусилля в 
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онлайновій формі для обміну думками, знаннями, виконання спільних 

дослідницьких проєктів і розробки програмного забезпечення на умовно-

безкоштовній основі. Однією з перших таких структур у сфері розробки 

програмного забезпечення є Apache – добре відомий веб-сервер;  

аутсоурсінг (outsoursing) – передача компанією спеціальних функцій іншим 

юридичним особам для їх виконання з подальшим вбудовуванням її результатів у 

свій повний операційний цикл з метою зниження витрат і зосередження на більш 

складних функціях. Країною-лідером в аутсорсингу є Індія;  

інсоурсінг (insourcing) – за змістом протилежно аутсорсингу – використання 

внутрішніх ресурсів компанії для виконання нових функцій. Яскравим 

уособленням інсорсингу є американська компанія United Parcel Service (UPS), що 

була створена як звичайна посилкова служба на початку XX століття, а наразі 

обслуговує практично будь-який канал поставок по всьому світу. Вбудовуючи в 

свою структуру допоміжні та логістичні процеси інших компаній (з доставки та 

ремонту), UPS дозволяє своїм клієнтам підвищити якість і скоротити час на 

обслуговування, знизити кількість скарг і кількість поломок при транспортуванні. 

Наприклад, UPS налагодила не лише доставку, але і ремонт у власних цехах 

комп’ютерів, ноутбуків і принтерів Hewlett Packard і Toshiba, відкидаючи 

необхідність витрачати час на пересилку зламаної техніки виробнику до його 

ремонтної майстерні, забирання відремонтованої техніки і доставку її до домівки 

клієнта. UPS обслуговує компанії багатьох інших сфер діяльності: розробляє 

упаковку для транспортування меблів, координує роботу водіїв і організовує 

поставки припасів для піцерій, доставляє на далекі відстані живу тропічну рибу у 

спеціальній упаковці та багато іншого;    

оффшоринг (offshoring) – перенесення підприємств (їх виробничих 

потужностей, дослідницьких центрів) на територію інших країн з метою 

виготовлення того ж самого продукту, але в умовах більш дешевої робочої сили, 

матеріальних ресурсів, більш низьких податків та отримання доступу до нових 

ринків збуту. Після вступу Китаю до Світової організації торгівлі його території 

стали найпривабливішими для розміщення оффшорингових виробництв іноземних 
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компаній завдяки одночасно декільком перевагам – отримання доступу до 

величезного ринку збуту та можливості суттєво знизити витрати на виробництво.  

Однак, витрати, ризики та інші стратегічні фактори, серед яких – забезпечення 

національної безпеки, зниження безробіття, зменшення нерівності в доходах 

населення, є вельми значимими та залежать значною мірою від розвитку 

промисловості. Зрозуміло, що такі фактори не можуть бути компенсовані низькою 

заробітною платою як головною перевагою країн, де розміщується оффшорінгове 

виробництво. Тому, починаючи з 2010 р., тенденції почали змінюватися на 

протилежні. Глобальні політичні та економічні зміни, скорочення переваг 

місцеположення в деяких оффшорних країнах та загальне зростання вартості 

оффшорингу змусили європейські та американські компанії переосмислити 

розташування своїх глобальних ланцюгів створення вартості та перенести 

виробничі потужності назад до країн їх походження або в сусідні країни. Цей 

феномен часто називають решорингом (reshoring) або back-shoring та in-shoring 

[175, с. 18-19]. Так, за період 2010-2018 рр. до США було повернуто разом із 

прямими іноземними інвестиціями 3018 компаній та 515 245 робочих місць, у тому 

числі 51% – з Азії і 33% – із Західної Європи [176, с. 13].  

Ці зворотні тенденції, однак, не стосуються майбутніх осередків зосередження 

технологічного розвитку у світі. Так, за прогнозами Національної розвідувальної 

служби США, зрушення технологічного центру тяжіння із Заходу на Схід і Південь, 

яке вже почалось, майже напевно буде тривати й надалі в міру збільшення потоків 

компаній, ідей, підприємців і капіталу з розвинених ринків на ринки країн, що 

розвиваються. За прогнозами, до 2030 р. більша частина технологічної активності 

переміститься в країни, що розвиваються, оскільки транснаціональні корпорації 

орієнтовані на їх швидкозростаючі ринки, а китайські, індійські, бразильські та 

інші корпорації швидко стають конкурентоспроможними на міжнародній арені. 

Швидкість цього руху буде залежати від наявності ризикового капіталу в цих 

країнах, правових норм захисту прав інтелектуальної власності і прагнення 

компаній підвищувати конкурентоспроможність на світовому ринку [177, c. 86].  
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Нові форми горизонтального співробітництва руйнують старі ієрархії і, за 

висловом Т. Фрідмана, «вирівнюють» світ, роблячи його «плоским». Сенс цієї 

метафори полягає в тому, що завдяки масовому поширенню цифрових технологій 

сотні мільйонів людей з країн на кшталт Індії, Китаю, Бразилії, колишнього 

Радянського Союзу отримують можливість співпрацювати і конкурувати на 

світовому ринку праці, якої раніше не мали, змінюючи усталені правила, ролі та 

функції організацій, механізми координації зв’язків в економіці «з вертикальних 

(командно-контрольних) до більш горизонтальних (комунікативно-

колаборативних)» [135, с. 249]. Так, дигіталізація – процес перетворення 

інформації (даних, музики, зображень, фото, відео) в цифрову форму, з якою можна 

працювати на комп’ютері, яку можна зберігати, змінювати і передавати на далекі 

відстані посприяла розвитку аутсорсингу, з’явилася можливість доручати роботу 

тим фахівцям, які найліпшим чином розуміються в конкретній сфері діяльності.  

В умовах посилення міжнародної конкуренції, підвищення різноманітності 

запитів і вимог споживачів змінюється будова ринків з традиційної галузевої на 

кластерну, оскільки виробники, що належать до однієї галузі, більше не можуть 

підтримувати свої конкурентні переваги на довготривалій стійкій основі [117, с. 88-

89]. У ЄС кластери розглядаються як стратегічні інструменти економічної 

політики, що сприяють розвитку інновацій та напрямів смарт-спеціалізації регіонів 

і підтримують малі і середні підприємства (МіСП). На економічну діяльність в 

кластерах ЄС припадає близько 39% робочих місць і 55% заробітної плати [178]. 

У ЄС склалися такі практики діяльності кластерів [179; 180]:   

основою кластеру є колаборація широкого кола економічних суб’єктів 

відповідного сектору – великих підприємств, МіСП, стартапів, університетів, 

наукових установ тощо;  

кластери є невід’ємною частиною регіональної економіки, це означає, що 

учасники кластеру взаємодіють не лише між собою, але й з іншими економічними 

гравцями певного сектору, що працюють в регіоні;  
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розвиток кластерів підтримується кластерною політикою та програмами 

розвитку, що передбачає створення інфраструктури кластерів, сервісних послуг 

для їх учасників, дозволяючи їм краще реагувати на спільні виклики;  

кластери високотехнологічних секторів схильні розвивати дослідження, 

розробки та інновації, але це залежать насамперед від умов їх діяльності;  

кластери переходять на вищий рівень – міжнародний, формуються 

транскордонні та міждержавні кластери, посилюється ділова, наукова, інноваційна 

та культурна колаборація між кластерами, що призводить до зростання 

конкурентоспроможності кластерів, їх учасників і територій їх дислокації;  

органи влади державного та регіонального рівнів управління покликані 

впроваджувати кращі практики регулювання діяльності кластерів шляхом оцінки 

самих кластерів та їх учасників, аналізу впливу кластерної політики на 

ефективність їх розвитку.   

На даний час еволюцію кластерів пов’язують з розвитком інноваційних 

кластерів. У скандинавських країнах, наприклад, ними вважаються лише ті 

кластери, в яких сформувалася чотириланкова спіраль. Причому вони створюються 

як в традиційних галузях (наприклад, деревообробна промисловість), так і в 

сучасних нових секторах (зокрема, пов’язаних з ІКТ), головне, щоб характер 

взаємодій між учасниками призводив до швидкого продукування інновацій 

відповідно до запитів споживачів.  

Емпіричні дослідження свідчать [181-183], що інноваційна діяльність 

найбільш активно здійснюється в кластерах завдяки таким їх перевагам:  

в межах кластерів формується унікальне інституційне середовище, 

побудоване на мережевих зв’язках між їх учасниками, що підвищує рівень 

міжорганізаційної довіри та дозволяє краще долати вади зовнішнього середовища. 

Завдяки цьому кластери є стійкішими до економічних спадів, ніж економіка регіону 

в цілому. Кластери зазнають втрат, але відновлюються швидше за підприємства тих 

самих галузей, які не є учасниками кластерів;  

кластери є відкритими структурами для залучення нових учасників, що 

відповідає домінуючій наразі моделі відкритих інновацій;  
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учасники кластерів демонструють кращі результати як мінімум за двома з 

трьох показників: зростання доданої вартості, зростання прибутковості та 

зростання заробітної плати;  

кластери дозволяють компаніям успішно долати розриви в комунікаціях, які 

значно гальмують інноваційні процеси.  

Таким чином, можна сказати, що кластери – це різновид мережевих структур, 

які за своєю будовою є гнучкими, відкритими, динамічними утвореннями, 

передбачають функціональні зв’язки, обмін досвідом, інформацією, знаннями між 

багатьма учасниками і завдяки своїм властивостям можуть протистояти 

міжнародній конкуренції та забезпечувати їх учасникам і локальним територіям 

стійку конкурентоспроможність.  

Підводячи підсумок вищевикладеного, слід констатувати, що процеси 

глобалізації й революційних технологічних трансформацій зумовили формування 

нової економічної реальності. Світ перейшов до фази цифровізації, віртуалізації, 

персоналізації всіх процесів. На зміну звичним ринковим й ієрархічним устроям 

приходить мережева будова економіки з новою системою комунікацій та 

організації зв’язків між економічними суб’єктами, інститутами влади та 

індивідами. У таких умовах все більш інтерактивною стає модель інноваційного 

процесу, а інновації – результатом відкритих взаємовигідних зв’язків зацікавлених 

організацій, які взаємодіють в форматі колаборації.  

 

1.5 Механізми колаборації у розвитку інноваційних екосистем  

 

У цьому підрозділі поставлено за мету поглибити розуміння сутності та 

природи колаборації як форми організації спільної діяльності підприємств, установ 

та індивідів у тому числі і насамперед з метою створення інновацій, запропонувати 

підхід до розбудови раціональної міжорганізаційної колаборації.  

Феномен міжорганізаційної колаборації (inter-organizational collaboration) 

вивчає теорія колаборативних переваг, яка виникла наприкінці XX століття у 

відповідь на зростаючий потік публікацій, присвячених різноманітним типам 
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колаборацій [122; 123; 184-186]. Незважаючи на те, що проблематиці колаборації 

присвячена значна література з різних дисциплін і тематичних напрямів, 

узгодженості між поглядами вчених не вистачає. Невизначеність підвищується ще 

більше, коли розглядаються інші, пов’язані з колаборацією, поняття, такі як мережі, 

координація, кооперація, які нерідко використовують як взаємозамінні. Кожну з 

цих синонімічних конструкцій можна вважати частиною колаборації, але, як 

зазначається в Енциклопедії мережевих та віртуальних організацій [187, с. 311], 

жодна з них не є еквівалентною колаборації.  

Поняття «колаборація» (collaboration) є похідним від пізньолатинського слова 

«collaborare» («to labor together») [188], яке дослівно означає «працювати разом». 

У словниках колаборація визначається як процес або стан – «працювати разом, 

особливо спільними інтелектуальними зусиллями», «спільна робота для 

досягнення спільної мети» [189], «стан спільних інтересів або зусиль (у соціальних 

чи ділових питаннях)», «робота та діяльність низки осіб, які індивідуально 

сприяють ефективності цілого» [190]. Однак, по-перше, таке розуміння колаборації 

є поверхневим і мало чим відрізняється від інших релевантних понятійних 

конструкцій. По-друге, розгляд колаборації як стану означає, що вона є статичною 

категорією, а це суперечить природі співпраці, яка має динамічний, рухливий, 

живий характер. Більшість дослідників підкреслюють саме процесну 

орієнтованість колаборації (додаток Ґ).  

Вивчення та узагальнення літературних джерел, зокрема, зарубіжних 

наукових статей, енциклопедій і словників11 (додатки Ґ і Д) дозволило встановити 

відмінності та спільні риси колаборації з деякими іншими релевантними 

понятійними конструкціями (рисунок 1.12).  

 

 
11 Термін «колаборація» набув поширення більшою мірою у зарубіжній літературі і значно 

меншою мірою розповсюджений в публікаціях українських вчених через двозначність його 

трактування. Зазвичай, для позначення співпраці організацій українськими науковцями 

використовуються інші терміни на кшталт кооперації, спільної діяльності, координації, які, на 

наше переконання, не повною мірою відображають особливості та умови співпраці організацій 

для спільного досягнення складної мети, якою є розробка інновацій.  
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Рисунок 1.12 Порівняння колаборації з деякими іншими понятійними 

конструкціями* 

* Складено автором за матеріалами додатків Ґ і Д.  

 

З рисунка 1.12 видно, що колаборація вміщує в себе функції таких форм 

взаємодії організацій, як мережі, координація і кооперація та є ширшою за ці 

понятійні конструкції. Разом із тим виділені нами на рисунку 1.12 характерні риси 

колаборації, а у додатку Ґ – ознаки колаборації є хоча й ключовими, але не повною 

мірою розкривають її суть. Тому далі продовжено аналіз особливостей колаборації 

з метою визначення умов і принципів співпраці організацій у цьому форматі.   

Насамперед, слід зазначити, що точного, уніфікованого визначення 

колаборації у науковій літературі немає. Однією з перших системних спроб 

пояснити суть колаборації була зроблена Д. Дж. Вуд і Б. Грей у 1991 р. Тоді вчені 

припустили, що існує загальноприйнята дефініція колаборації, але замість цього 

виявили «повну плутанину в визначеннях, кожне з яких мало, що запропонувати, 

але жодне з них не є повністю задовільним саме по собі» [191, с. 143]. Узагальнення 
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результатів досліджень та вивчення елементів кожного з наявних визначень 

дозволило авторам запропонувати власне розуміння колаборації: «Колаборація 

виникає, коли група автономних зацікавлених осіб у певній сфері діяльності бере 

участь в інтерактивному процесі, використовуючи спільні правила, норми і 

структури, для того, щоб діяти або вирішувати проблеми, які відносяться до цієї 

сфери» [191, с. 146]. 

У цьому визначенні об’єднується декілька важливих рис колаборації: 

процесна орієнтованість; інтерактивність процесу; автономність/незалежність 

організацій; спільність проблем і цілей організацій; спільність правил, норм і 

структур, які поділяють всі учасники. На думку Д. Дж. Вуд і Б. Грей, 

інтерактивність колаборації вказує на те, що існують орієнтовані на зміни 

відносини певної тривалості і, що всі зацікавлені сторони залучені у ці відносини 

[191, c. 148]. Так, ще Г. О’Брайен відрізняв колаборативні завдання (коли учасники 

співпрацюють на всіх етапах виконання завдання) від завдань координації (які 

вимагають виконання різних функцій та підзавдань послідовно) [192].  

Проте, визнаючи інтерактивність як невід’ємну рису колаборації, Д. Дж. Вуд і 

Б. Грей самі собі суперечили, представляючи останню у вигляді лінійного процесу 

послідовної зміни етапів: «постановка проблеми – визначення напрямів діяльності 

– реалізація», адже лінійним взаємодіям інтерактивність не властива. У цьому 

зв’язку заслуговує на увагу точка зору П.С. Рінга і Е. ван де Вена, які приписували 

колаборації нелінійний, циклічний характер (рисунок 1.13).  

Структура колаборації, запропонована науковцями, підкреслює не лише її 

інтерактивний характер, а ще й такі риси, як справедливість та взаємовигідність 

відносин між організаціями. Це означає, що колаборація не може бути 

односторонньою та переслідувати мету окремої організації, вона потребує 

активної взаємної участі всіх залучених сторін [193]. 

Т. Лоуренс, К. Харді і Н. Філіпс визначають колаборацію як «міжорганізаційні 

відносини співпраці, які формуються в процесі безперервної комунікації, і які не 

спираються ні на ринкові, ні на ієрархічні механізми контролю» [194, с. 282]. Таке 

визначення, на думку науковців, відрізняє колаборацію від інших форм взаємодії, 
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зокрема, від коопераційних, коли зв’язки обмежуються звичайними операційними 

відносинами (організація купує у постачальників, продає споживачам і т.д.), або від 

зв’язків, що базуються на законних повноваженнях, таких як, наприклад, 

партнерство між державним органом влади і організацією, що працює під його 

юрисдикцією [194, с. 282]. 

 

ПЕРЕГОВОРИ

Визначення спільних (не індивідуальних) 

очікувань сторін щодо ролі кожного учасника, 

їх мотивацій, можливих інвестицій та ризиків 

спільної діяльності через формальні переговори 

і неформальне осмислення їх поведінки (як 

учасники переконують, сперечаються, ведуть 

бізнес та інше, що є важливим у визначенні 

процедур і термінів подальших ділових 

відносин) 

ЗОБОВ ЯЗАННЯ

Досягнення згоди щодо зобов'язань і правил майбутньої 

співпраці сторін. Встановлюються умови та структура 

управління взаємовідносинами, і вони (залежно від рівня 

ділового ризику і довіри) або кодифіковані у 

формальному договорі, або приймаються як 

«психологічний контракт» між сторонами. Частіше 

укладаються формальні юридичні угоди, у яких 

прописуються ключові зобов язання сторін, що дає змогу 

уникнути випадків перекручування фактів, неналежного 

впливу, примусу тощо

РЕАЛІЗАЦІЯ

Виконання угоди згідно з прийнятими зобов язаннями та 

правилами. Попервах перевага надається формальним 

договорам, що зменшує невизначеність при виконанні 

зобов язань і робить взаємодію між сторонами 

передбачуваною. За цей час учасники угоди мають 

можливість краще познайомитися один з одним і в 

подальшому покладатися на міжособистісні неформальні 

відносини 

ОЦІНКА 

трьох процесів з позиції 

ефективності та справедливості

 
 

 

Рисунок 1.13 – Структура колаборації як нелінійного процесу* 

* Побудовано автором за: [195, с. 96-98]  

 

Основну увагу вони приділяють інституціональним аспектам колаборацій, 

порівнюючи їх з ринковими та ієрархічними формами міжорганізаційної 

діяльності. Науковці зазначають, що в основі ринкових транзакцій та ієрархічних 

відносин лежать високо інституціоналізовані механізми управління, які 
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забезпечують зрозумілу структуру, в межах якої ведуться переговори. Натомість, 

процеси колаборації є більш децентралізованими і фундаментальними, охоплюють 

набагато ширше коло питань, у тому числі ролі, які повинні виконувати різні 

учасники, та суть проблеми, яку необхідно вирішити. Зокрема, ролі організацій в 

колабораціях є складнішими, ніж в ринках та ієрархіях, що потребує безперервного 

узгодження спільних дій, формування нових домовленостей, норм і практик, з 

якими будуть згодні всі учасники [196]. 

Вагомий внесок у розширення розуміння колаборації внесли А. Томсон, 

Дж. Перрі і Т. Міллер. Концептуально вони розглядають колаборацію у контексті 

п’ятьох ключових вимірювань [6, с. 3-6; 125, c. 24-28]: управління, 

адміністрування, автономії, взаємності, довіри. Перші два виміри були описані 

нами у підрозділі 1.2, тому зупинимося на трьох останніх:  

вимір автономії (процес узгодження індивідуальних і колективних інтересів) 

– визначальним аспектом колаборації є усвідомлення того, що партнери мають 

«подвійну ідентичність», тобто вони підтримують свої власні відмінні риси та 

організаційні повноваження окремо (хоча й одночасно) з колаборативною 

ідентичністю. Така реальність створює суперечності між особистою вигодою 

організації та колективним інтересом;  

вимір взаємності (процес налагодження взаємовигідних відносин) сягає 

корінням у взаємозалежність. Хоча обмін інформацією є необхідним для спільної 

роботи, для успішності колаборації цього замало. Без взаємної вигоди обмін 

інформацією не призведе до колаборації. Організації, які співпрацюють, мають 

відчувати «взаємовигідну взаємозалежність» (mutually beneficial interdependencies), 

засновану або на різних інтересах (у такому разі має місце «взаємодоповнюваність» 

(complementarities), або на спільних інтересах, які зазвичай засновані на однакових 

моральних цінностях, які виходять за рамки однієї організації, таких як погіршення 

стану навколишнього середовища або гуманітарна криза;  

вимір довіри (процес побудови норм соціального капіталу) – в процесі 

колаборації учасники зазвичай дотримуються принципа «я буду, якщо ви будете», 

заснованого на взаємних зобов’язаннях, які кожна сторона буде нести перед 
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іншими. Первісно партнери можуть бути готові нести непропорційні витрати, 

оскільки очікують, що з часом інші учасники «вирівняють» розподіл витрат і вигід, 

усвідомлюючи свій обов’язок. Така взаємна чесність спочатку є крихкою, але з 

часом може змінитися, оскільки уявлення про зобов’язання перетворюються на 

стійкі соціальні звичаї, які складають основу соціальної взаємодії і взаємного 

обміну в колаборації. У міру того, як партнери по колаборації взаємодіють і з часом 

створюють репутацію надійної поведінки, вони можуть перейти від принципу «я 

буду, якщо ви будете» до більш довгострокових зобов’язань, заснованих на 

«психологічних контрактах», що базуються на довірі. Довіра між організаціями має 

вирішальне значення для ефективної колаборації [197; 198], оскільки організації, 

що беруть участь в інноваційному процесі, ризикують. І, як справедливо 

зазначається у роботі [199, с. 18], вони будуть набагато охочіше ризикувати з тими, 

кому довіряють.   

Вище перелічені виміри колаборації свідчать, наскільки складним є цей 

процес. На відміну від інших форм організації спільної діяльності колаборація 

передбачає глибші рівні взаємодії та інтегрування, довіри, взаємних зобов’язань і 

відповідальності між організаціями та потребує виконання певних обов’язкових 

умов, а саме учасники колаборації повинні: 1) мати спільну мету, досягнення якої 

має принести користь їм усім, наявність індивідуальних цілей окремих організацій 

є недостатнім для започаткування колаборативної співпраці; 2) додержуватися 

спільного бачення в процесі співпраці щодо способів досягнення мети; 

3) виступати рівними партнерами, незалежно від місця, яке посідають на ринку; 

4) бути згодні активно співпрацювати, ділитися досвідом і знаннями; 5) бути 

обізнані про можливості та компетенції один одного; 6) бути готові розподіляти 

ризики, ресурси, зобов’язання та винагороди; 7) співпрацювати на принципах 

взаємної довіри, поваги та чесності (рисунок 1.14).  

Узагальнення теоретичних поглядів на колаборацію дозволяє уточнити зміст 

цього поняття, в якому, на відміну від існуючих визначень, враховано основні 

принципи та умови співпраці організацій в форматі колаборації порівняно з іншими 

релевантними понятійними конструкціями, що дозволяє поглибити наукові 
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уявлення про успішні інноваційні екосистеми, в основу яких закладається цей 

формат:  

«колаборація» – добровільної, зацікавленої, паритетної співпраці незалежних 

організацій та індивідів, які об’єднують ресурси, розподіляють зобов’язання, 

ризики і вигоди, розбудовують культуру довіри, відкритості, чесності, 

справедливості відносин і поваги до партнерів, а також здатні подолати 

конкуренцію між собою заради досягнення спільної мети – створення інновацій, 

що потребує постійного обміну знаннями та інформацією, безперервних 

узгоджень і координації спільних дій та призводить до формування нових 

неформальних правил, норм і структур, які поділяють всі учасники.  

 

Розподілення

Культура поведінки в коллабораціях

                

Організація 1 Організація 2 Організація NОрганізація 3

Паритетність відносин – рівність партнерів

Ресурси Ризики Зобов язання Нагорода

Спільні цілі, в 

досягненні яких 

зацікавлені всі 

учасники

Взаємна вигода

Колективне 

прийняття рішень 

(дорадчий підхід)

П
Р

И
Н

Ц
И

П
И

К
О

Л
Л

А
Б

О
Р

А
Ц

ІЇ

Інтерактивність

(режим постійних 

узгоджень між 

учасниками)

Динамічність, 

рухливість 

відносин

Спільні норми і 

правила, які 

поділяють всі 

учасники

Спільне 

планування

Відкритість

Постійний обмін 

інформацією, 

знаннями

Чесність

Добровільність участі, зацікавленість у співпраці

Повага до 

партнерів

Справедливість, 

взаємовигідність 

відносин

Взаємна 

довіра

 

 

Рисунок 1.14 – Принципи та умови співпраці організацій в форматі 

колаборації* 

*Розроблено автором.  
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Для налагодження ефективних взаємозв’язків між учасниками інноваційних 

екосистем запропоновано використати ідеї М. Хансена щодо розбудови 

внутрішньоорганізаційної раціональної колаборації шляхом їх розширення та 

адаптації до рівня міжорганізаційної колаборації.  

Раціональна колаборація, за М. Хансеном, – це «лідерська практика належної 

оцінки, коли співпрацювати, а коли ні, виховання в підлеглих бажання і здатності 

взаємодіяти в необхідних випадках» [200, с. 31]. Антиподом раціональної є 

неефективна колаборація – «взаємодія, яка характеризується значною кількістю 

незгод і слабкою націленістю на результат» [200, с. 30]. За результатами 

спостережень, вчений виділив пастки колаборації, які ведуть до неефективної 

співпраці між підрозділами організації і які складно розпізнати навіть досвідченим 

керівникам. Такі пастки адаптовано нами для міжорганізаційної колаборації 

(таблиця 1.3).  

 

Таблиця 1.3 – Пастки міжорганізаційної колаборації*  

 

Пастка 

колаборації 
Суть Результат 

Надмірна 

колаборація 

Співпраця з безліччю інших організацій 

по перехресним видам діяльності  

Призводить до зайвих взаємодій і 

втрат часу 

Завищення 

потенційної 

цінності 

колаборації 

Необачно вважати, що співпраця з 

іншою організацією апріорі дозволить 

отримати переваги синергії 

Вигода може бути незначною або 

взагалі відсутньою 

Високі 

витрати 

Виникають за відсутності довіри між 

компаніями, узгодженості щодо 

розподілу ресурсів, ризиків, зобов’язань, 

винагороди  

Мають місце конфлікти щодо 

розподілу ресурсів, ризиків тощо; 

втрачається час на їх врегулювання, 

що позначається на фінансових 

показниках діяльності організацій 

Помилкове 

визначення 

проблеми   

Керівництво компаній невірно визначає 

причини через які колаборація не 

вдається. Співробітники – ключовий 

фактор успіху колаборації, іноді вони не 

зацікавлені у співпраці з колегами інших 

організацій 

Призводить до незгоди та 

відсутності результату колаборації  

Прийняття 

невірних 

рішень 

Випливає з попередньої пастки. Невірне 

визначення проблеми призводить до 

прийняття невірних рішень 

Неефективна колаборація  

* Складено автором на основі адаптації пасток внутрішньоорганізаційної колаборації за 

М. Хансеном: [200, с. 26-30]. 
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Теоретико-методичний підхід до розбудови раціональної колаборації між 

організаціями – учасниками інноваційних екосистем – на основі розширення та 

адаптації ідей М. Хансена представлено на рисунку 1.15. Підхід передбачає 

послідовне проходження трьох кроків.   

На першому кроці пропонується оцінити доцільність колаборації. Як зазначає 

М. Хансен, «бути раціональним щодо взаємодії значить розуміти, коли вона не 

потрібна» [200, с. 32]. З’ясувати, коли колаборація потрібна, а коли від неї слід 

відмовитися, пропонується за допомогою певних правил і завдань.  

Перше завдання – визначити спільну мету і доводи на користь колаборації. 

Метою колаборації не повинна бути сама колаборація. Співпраця ради самої 

співпраці не є підставою для укладання угод. Колаборація є лише засобом 

досягнення мети, яку організація не може здобути самостійно, наприклад, 

розробити інноваційний продукт. Доводами на користь колаборації можуть 

розглядатися такі: для бізнесу – зростання прибутку та економія витрат; для 

наукових установ – впровадження розробок, здійснення науково-експертного 

супроводження і консультацій, отримання додаткових джерел фінансування; для 

освітніх закладів – підготовка затребуваних на ринку праці фахівців, отримання 

додаткових джерел фінансування; для органів влади (за умови ефективності 

інституту держави) – підвищення рівня та якості життя населення. 

Друге завдання – оцінити потенціал організацій для досягнення спільної мети 

колаборації, тобто визначити, які знання, послуги та ресурси організацій можуть 

бути цікавими та корисними для інших учасників та здатні наблизити колаборацію 

до успішного досягнення спільної мети. Як наглядний та швидкий засіб визначення 

цього потенціалу М. Хансен розглядає матрицю колаборації. Її суть полягає в тому, 

щоб скласти бізнес-пари підрозділів компанії, один з яких (у парі) може 

скористатися напрацюваннями іншого. М. Хансен пропонує систематично 

застосовувати цей метод оцінки парних взаємодій для безперервного 

відслідковування можливостей співпраці [200, с. 54-56]. Шаблон такої матриці 

стосовно до міжорганізаційної колаборації на прикладі трьох учасників 

інноваційного процесу (бізнесу, науки і освіти) наведено у таблиці 1.4.    



 

 

3 крок2 крок1 крок

Завдання 

Позитивна 

оцінка 

Негативна  

оцінка 

Відмова від 

колаборації

Мотиваційний бар єр 1. Люди не 
бажають виходити за межі своїх 
організацій, отримувати нову 
інформацію та взаємодіяти з людьми, 
що працюють в інших компаніях

1. Визначити спільну 

мету і доводи на користь 

колаборації

2. Оцінити потенціал 

організацій для 

досягнення спільної мети 

колаборації

3. Розрахувати цінність 

колаборації з 

урахуванням 

альтернативних  витрат і 

витрат, пов язаних з 

налагодженням 

колаборації

Застосування важелів для подолання 

бар єрів колаборації 

Оцінка доцільності 

колаборації

Укладання 

формального 

договору про 

міжорганізаційну 

колаборацію

Початок 

взаємодії

Виявлення бар єрів 

колаборації

Важіль 1 – переконлива мова 
керівництва підприємств на користь 
зовнішньої колаборації; формулювання 
простої, зрозумілої мети колаборації, що 
поєднує працівників різних підприємств

Важіль 2 – впровадження системи 
мотивації на підприємствах, націленої на 
людей з Т-подібною моделлю поведінки, 
які не надають перевагу ані власним, ані 
спільним інтересам, а прагнуть до їх 
збалансування

Важіль 3 – розбудова мереж 
комунікацій, заохочення утворення 
особистих зв язків між працівниками 
підприємств для полегшення  виконання 
складних спільних завдань 

Мотиваційний бар єр 2. Люди не 
прагнуть ділитися інформацією та 
знаннями, якими володіють, та більш 
схильні до її накопичення

Бар єр можливостей      Люди 
витрачають багато часу на пошук 
інформації та знань або інших людей, 
які можуть допомогти з вирішенням 
проблеми

Бар єр можливостей      Люди 
мають труднощі при передачі знань та 
досвіду і не знають, як спільно 
взаємодіяти в напрямку досягнення 
мети

 

 

Рисунок 1.15 – Підхід до розбудови раціональної міжорганізаційної колаборації* 

* Розроблено автором на основі адаптації ідей М. Хансена: [200, с. 39-176]

1
0
2
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Таблиця 1.4 – Шаблон матриці міжорганізаційної колаборації між ключовими 

гравцями інноваційного процесу (бізнесом, наукою, освітою)* 

 

Зацікавлена сторона отримання знань/послуг/ресурсів 

В
л
ас

н
и

к
/П

о
ст

ач
ал

ьн
и

к
 з

н
ан

ь/
п

о
сл

у
г/

р
ес

у
р

сі
в
 

Учасники 

кола-

борації 
К1 К2 НУ ЗВО 

К1  

Дозвіл на корис-

тування техно-

логіями, права на 

які належать К1 
Додаткове 

фінансування 

за надання 

науково-

експертних 

послуг 

Додаткове 

фінансування 

за підготовку 

кадрів 

відповідно до 

запитів К1 і К2 
К2 

Знання щодо 

поліпшення 

властивостей 

матеріалів для 

виготовлення 

інноваційної 

продукції 

 

НУ 

ДіР, техніко-економічне обґрунту-

вання інноваційного проєкту та 

подальший його науково-

методичний супровід 

 

Здійснення 

наукового 

супроводу 

освітнього 

процесу 

ЗВО Фахівці відповідного рівня 

кваліфікації та спеціалізації 

Залучення 

молодих 

фахівців 

 

Умовні позначення: К1 – компанія 1; К2 – компанія 2; НУ – наукова установа; ЗВО –заклад 

вищої освіти.  

* Розроблено автором на основі матриці внутрішньоорганізаційної колаборації М. Хансена 

[200, с. 56]  

 

Така матриця дозволяє швидко визначити, чи існують можливості для 

співпраці незалежно діючих організацій і, якщо так, – наскільки вони є значимими. 

При цьому необхідно розглядати спочатку парні, потім тристоронні та 

багатосторонні взаємодії для визначення доцільності колаборації між усіма 

зацікавленими сторонами, оскільки інноваційні екосистеми передбачають 

досягнення згуртованості різних учасників і не можуть бути розкладені на 

сукупність простих двосторонніх відносин.  
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Третє завдання – необхідно дати відповідь на питання: чи отримують 

організації позитивний ефект від колаборації або від колаборації слід відмовитися? 

Запускати проєкт колаборації варто лише у тому випадку, якщо цінність 

міжорганізаційної співпраці (премія колаборації) (𝑃𝐶𝑂𝐿𝐿) перевищує різницю між 

прибутком (𝑃) і сумою витрат (𝑆) – альтернативних і пов’язаних з налагодженням 

колаборації. Економічний критерій доцільності запуску проєкту колаборації можна 

визначити таким чином 

 

{

𝑃 > 𝑆𝐴𝐿 + 𝑆𝐶𝑂𝐿𝐿

𝑃𝐶𝑂𝐿𝐿 = 𝑃 − (𝑆𝐴𝐿 + 𝑆𝐶𝑂𝐿𝐿)
𝑃𝐶𝑂𝐿𝐿 > 0

,  

 

де 𝑆𝐴𝐿 – альтернативні витрати, тобто втрачені можливості використання часу, 

зусиль і ресурсів, які були спрямовані на проєкт колаборації; можливо у компанії є 

кращі (більш прибуткові) альтернативи вкладання коштів;  

    𝑆𝐶𝑂𝐿𝐿 − витрати, пов’язані з налагодженням колаборації, – на додаткові 

відрядження, витрачений час, зусилля і ресурси на обговорення спільних питань, 

вирішення конфліктів і суперечок, що може призвести до затримок у виробництві 

та постачанні продукції, до погіршення її якості, як наслідок, – зниження рівня 

продаж, перевитрат бюджету тощо. Оцінювати проєкт колаборації за 

вищенаведеним критерієм необхідно до того, як давати згоду на його реалізацію.  

Якщо компанії за допомогою трьох вищеописаних завдань з’ясували, що 

колаборація є доцільною, виникає наступне питання: які бар’єри стоять на її 

шляху? А вони, зазвичай, існують12. Головним ресурсом будь-якої організації є 

люди – її співробітники, тому саме від них в кінцевому підсумку залежить успіх 

 
12 Дослідження свідчать, що, хоча міжорганізаційна колаборація стає все більш значущим 

фактором успішної діяльності організацій, її нелегко реалізувати, більше того з роками співпраця 

між організаціями тільки ускладнюється. Фактично, кількість невдалих міжорганізаційних 

відносин підвищилась з 50% у 1980-х роках до майже 70% у 2000-х (Див.: [201, с. 1]). Невдачі 

багато в чому пов’язані з невірним розумінням організаціями, які вирішують співпрацювати у 

форматі колаборації, її широти та складності. Колаборація потребує багатьох навиків, знань та 

рішучості (Див.: [202, с. xii]), а також вимагає від організацій готовності ризикувати та змінювати 

свою поведінку (Див.: [199, с. 16]). 
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спільної роботи організацій. Для внутрішньоорганізаційної колаборації визначення 

бар’єрів на даному етапі є цілком можливим, оскільки відносини між людьми 

всередині організації сформовані і взаємодія між підрозділами вже відбувається. 

Стосовно до міжорганізаційної колаборації виявлення цих бар’єрів є 

проблематичним через відсутність міжорганізаційної співпраці, яка фактично ще 

не почалась. 

Тому на другому кроці (див. рисунок 1.15) пропонується укласти формальний 

договір про міжорганізаційну колаборацію і розпочати взаємодію. За час дії 

договору співробітники організацій-учасників колаборації можуть краще 

познайомитися, усвідомити взаємні зобов’язання, побудувати довірчі відносини 

тощо. У договорі слід чітко прописати: спільну мету взаємодіючих сторін та спільні 

(не індивідуальні) очікування щодо ролі кожного учасника в цьому процесі, їх 

внесок у спільну діяльність (у формі знань, навиків, інвестицій тощо); ризики 

спільної діяльності, які стосуються, насамперед, міжособистісних контактів13. Саме 

на цьому етапі доцільно визначитись з можливими бар’єрами колаборації. 

Перше, на що потрібно звернути уваги – це те, що рішення керівництва 

компаній об’єднати зусилля ще не гарантує успіху їх спільності діяльності. 

Співробітники компаній можуть не поділяти думку керівництва з цього приводу і 

залишатися байдужими до співпраці, що проявляється у мотиваційних бар’єрах 

колаборації.  

Мотиваційний бар’єр 1. Люди не бажають виходити за межі своїх 

організацій, отримувати нову інформацію та взаємодіяти з людьми, що 

працюють в інших компаніях. Причин такого стану може бути декілька: 

1) організація є закритою структурою; рішення проблем співробітники шукають 

виключно всередині організації; 2) люди звикли самостійно вирішувати проблеми, 

не вдаючись до допомоги сторонніх організацій; 3) люди бояться показатися 

некомпетентними, коли звертаються до інших організацій з проханням допомогти 

 
13 За спостереженнями М. Хансена, навіть якщо проєкт колаборації є економічно доцільним, 

бар’єри міжособистісної взаємодії можуть звести нанівець усі вигоди і навіть призвести до 

фінансових втрат.  
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у вирішенні своїх проблем; 4) люди не сприймають співробітників інших 

організацій, якщо ті є нижчими за статусом.  

Мотиваційний бар’єр 2. Люди не прагнуть ділитися інформацією та 

знаннями, якими володіють, та більш схильні до її накопичення. Причини 

виникнення цього бар’єру: 1) конкуренція між компаніями, наприклад, за один і 

той же сегмент ринку; 2) нехватка часу на співпрацю; допомога стороннім 

організаціям відволікає співробітників від їх основної роботи та позначається на їх 

результатах; 3) в компанії діє система мотивації, націлена на досягнення її 

індивідуальних цілей, а не спільних цілей колаборації; 4) люди бояться втратити 

свою цінність для організації, якщо відкрито ділитимуться знаннями.  

Інші два бар’єри пов’язані з можливостями працівників налагодити 

співпрацю. Бар’єр можливостей № 1. Люди витрачають багато часу на пошук 

інформації та знань або інших людей, які можуть допомогти з вирішенням 

проблеми. Виникнення такого бар’єру пов’язано з декількома причинами: 1) розмір 

колаборації завеликий, тобто кількість організацій, які уклали договір, є чималою і 

це ускладнює пошук; 2) надлишок інформації – прагнучи допомогти, компанії 

можуть відкрити свої бази даних, впровадити Інтранет, як результат, працівники 

отримають доступ до величезного обсягу інформації, в якій вельми складно знайти 

потрібну та корисну; 3) брак зв’язків з працівниками інших організацій.  

Бар’єр можливостей № 2. Люди мають труднощі при передачі знань та 

досвіду і не знають як спільно взаємодіяти в напрямі досягнення мети. Причини 

такого стану пов’язані: 1) зі специфікою інформації, яку складно сформулювати в 

усній та письмовій формі, знання є неявними і вимагають врахування багатьох 

умов їх ефективного використання; 2) з тим, що працівники організацій є мало 

знайомими людьми, вони не розуміють настроїв один одного, не знають звичних 

форм спілкування та як відносяться до них інші, що значно ускладнює 

комунікацію; 3) зі слабкістю зв’язків між людьми; вони потребують частішого 

спілкування для розбудови тісної співпраці.  

Розуміння цих бар’єрів на початкових етапах налагодження співпраці 

дозволить вчасно їх розпізнати та оперативно відреагувати без зниження переваг 
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взаємної діяльності. Виявити, які бар’єри міжорганізаційної колаборації діють в 

організації можна за допомогою опитування її співробітників, що є хоча й 

суб’єктивним, але найбільш швидким підходом.  

Третій крок (див. рисунок 1.15) передбачає розроблення та впровадження 

засобів подолання виявлених бар’єрів. Оскільки очевидно, що для різних 

підприємств бар’єри відрізнятимуться, єдиного рішення щодо їх розв’язання не 

існує. Спроєктуємо запропоновані М. Хансеном важелі усунення бар’єрів на 

міжорганізаційну колаборацію.  

Важіль 1 – залежить від лідерських якостей керівництва та вміння лідерів 

донести до працівників цінність колаборації для організації та них самих. 

Значимість командної роботи має бути продемонстрована на власному прикладі – 

на рівні топ-менеджменту, що слугуватиме сигналом до співпраці між 

співробітниками організацій. Необхідно пояснити, чому організація вирішила 

співпрацювати з іншою організацією та ділитися з нею своїми знаннями та 

напрацюваннями, що важливо для подолання мотиваційних бар’єрів. Мета 

колаборації має бути сформульована просто, зрозуміло і переконливо; вона 

повинна мотивувати працівників до взаємодії з іншими компаніями; долати 

конкуренцію між ними (якщо вона існує) та виводити її за межі колаборації. При 

цьому система мотивації має бути побудована таким чином, щоб не допустити 

втрату відповідальності співробітниками за виконання своїх службових обов’язків 

за межами колаборації. З цієї тези випливає наступний важіль впливу на 

працівників організацій.  

Важіль 2 – застосовується керівництвом організацій для збалансування 

індивідуальних і спільних інтересів учасників. Це передбачає впровадження Т-

подібного менеджменту, суть якого полягає у досягненні індивідуалізованих цілей 

організацій як автономних гравців на ринку (вертикальна частина «Т») та 

заохоченні їх співробітників до взаємодії з працівниками інших організацій для 

здобуття спільної мети колаборації (горизонтальна частина «Т»). В організаціях 

має бути запроваджена система мотивації, націлена на людей з Т-подібною 

моделлю поведінки, які не надають перевагу ані власним, ані спільним інтересам, 
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а прагнуть до їх збалансування. Система мотивації може передбачати матеріальне 

заохочення працівників (у вигляді підвищеної заробітної плати, премій, надбавок), 

кар’єрне зростання та навчання. Цей важіль спрямований на подолання обох 

мотиваційних бар’єрів колаборації.  

Важіль 3 – полягає у розбудові мереж комунікацій, заохоченні утворення 

особистих зв’язків між працівниками компаній для полегшення пошуку інформації 

та усунення труднощів при її передачі. Тут слід керуватися певними правилами 

[200, с. 156-171]:  

Перше правило – при розбудові мереж необхідно фокусуватися не на обсязі 

(кількості) контактів, а на їх різноманітності, а саме на: контактах між компаніями, 

які працюють у різних країнах, використовують різні технології виробництва, 

орієнтуються на різні групи споживачів; контактах з колегами з інших організацій 

різних вікових груп і статей, досвідченими та молодими фахівцями тощо. Такі 

мережі слід будувати залежно від того, яку проблему намагаються вирішити 

учасники колаборації та в яких нових контактах вони мають потребу.  

Друге правило – важливо зосереджуватися не лише на міцних зв’язках, а 

розуміти користь слабких зв’язків, які іноді є набагато більш корисними, оскільки 

створюють мости до «інших світів», де компанії не перебувають постійно, але 

можуть почерпнути нові знання, ідеї, знайти експертів тощо.  

Третє правило – необхідно будувати «мости» в мережах між компаніями. 

Наприклад, менеджер іншого підприємства, який має велику кількість слабких 

зв’язків, може розглядатися як міст. Завдяки своїм зв’язкам, він може 

перенаправляти запит десяткам-сотням інших знайомих, що допоможе у пошуку 

потрібної інформації та знань.  

Отже, підхід передбачає послідовне проходження трьох кроків і дозволяє 

відповісти на такі питання: чи є колаборація між організаціями доцільною або від 

неї краще відмовитися (перший крок); якщо колаборація визнана доцільною, які 

бар’єри стоять на шляху до ефективної колаборації – мотиваційні та/або бар’єри 

можливостей (другий крок); які важелі можуть бути застосовані для подолання 

різних бар’єрів колаборації (третій крок). Адаптація ідей М. Хансена до рівня 
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міжорганізаційної колаборації покликана розширити базу знань про її бар’єри та 

можливості, допомогти організаціям уникнути пасток колаборації та попередити 

поширену проблему неефективної співпраці між організаціями різних 

інституціональних секторів в процесі створення інновацій.  

 

1.6 Висновки до розділу 1 

 

1 На основі системного осмислення еволюції уявлень про інноваційні процеси 

узагальнено особливості їх трансформації та ускладнення, що обумовлює потребу 

формування не просто систем, а екосистем інновацій. Вони полягають у такому:  

прискоренні науково-технічного прогресу, переході від ієрархій з жорсткими 

вертикальними зв’язками і директивними методами управління до мереж і 

колаборативних моделей співпраці, побудованих на горизонтальних зв’язках, 

довірі та культурі взаємодопомоги;  

зміні лінійної логіки інноваційного процесу на нелінійну, в основі якої лежить 

інтерактивний характер взаємодій. Це означає, що створення інновацій 

відбувається в безперервному тісному взаємозв’язку між багатьма організаціями, 

які належать до різних інституційних секторів, в режимі діалогу, безперервних 

узгоджень та зворотного зв’язку;  

відкритості інноваційних процесів – сучасні інновації не створюються у 

закритих середовищах зусиллями одиничних організацій, а потребують все більшої 

кількості суб’єктів для їх продукування, у тому числі – залучення до інноваційного 

процесу представників громадянського суспільства та споживачів як співавторів і 

співрозробників інновацій;  

зростанні взаємозалежності між людьми, які належать до різних сфер 

діяльності і культур, володіють різними навиками, знаннями і способами мислення. 

Культурна неоднорідність, міждисциплінарність, процеси цифровізації та розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій сприяють появі інновацій.   

Як результат, інноваційний процес стає все більш інтерактивним і складним, 

мультикультурним і міждисциплінарним. Інноваційна діяльність перетворилася на 
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колективну справу, наразі до неї долучається все суспільство і насамперед 

споживачі. Інновації створюються на перетині знань різних сфер, дисциплін і 

культур, є результатом відкритих мережевих взаємозв’язків значної кількості 

учасників, заснованих на колаборації, які у науковій літературі іменуються 

інноваційними екосистемами.  

2 Досліджено витоки походження поняття «інноваційна екосистема». 

Показано, що вперше екосистема як поняття використано для опису природних 

екологічних систем як сукупності організмів, що взаємодіють один з одним і з 

навколишнім середовищем неживої матерії та енергії в межах певної території. 

В економіку метафора екосистеми була запозичена М. Ротшильдом у вигляді 

«біономіки» (економіки як екосистеми), але широкого поширення набула під 

назвою бізнесової екосистеми як зовнішнього середовища фірми, концепцію якої 

запропонував Дж. Мур. Згодом метафора екосистеми почала вживатися в інших 

контекстах, пов’язаних зі стратегічним менеджментом, розвитком економічних 

систем, промисловості, підприємництва та інноваційною діяльністю. Аналіз бази 

Scopus (на прикладі наукового видавничого дому Elsevier) у 1996-2019 рр. за 

ключовими словами «екосистема» та «інноваційна екосистема» показав, що 

частота їх згадування збільшилася за останні роки в десятки разів і наразі зростає в 

геометричній прогресії: у 2019 р. словосполучення «інноваційна екосистема» 

зустрічалося в наукових журналах в 119 разів частіше, ніж у 2009 р., що свідчить 

про високу актуальність досліджуваної проблематики.  

Зроблено загальний висновок, що концепція інноваційної екосистеми 

перебуває у стані формування є результатом розвитку теорії інновацій і базується 

на ідеях: неошумпетерівської економічної школи, еволюційної парадигми 

інституціональної економічної теорії, регіональної науки та екологічної теорії.  

Уявлення про природу інноваційних екосистем розширюють моделі: відкритих 

інновацій, потрійної спіралі, чотириланкової спіралі, колаборативних інноваційних 

мереж, Тропічного лісу інновацій.   

3 За результатами теоретико-методологічного узагальнення доведено 

існування чотирьох основних підходів щодо розуміння інноваційних екосистем: 
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екосистеми, організовані навколо фокусної (центральної) фірми; екосистеми, 

побудовані навколо фокусної ціннісної пропозиції (інновації); екосистеми як 

середовища, що утворюються на різних просторових рівнях без прив’язки до 

фокусних фірм чи інновацій; екосистеми як віртуальні платформи, навколо яких 

організовується діяльність різних зацікавлених сторін. Розкрито ключові ідеї та 

характерні риси кожного з підходів. 

Систематизація різних поглядів на суть інноваційних екосистем дозволила 

поглибити наукові уявлення про природу екосистем інновацій, виявити їх склад, 

різні способи та рівні формування, встановити, що навіть один і той же набір 

учасників, структурований в двох різних комбінаціях, утворює дві різні 

екосистеми.   

4 За результатами дослідження визначено особливості екосистемного підходу 

до продукування інновацій та його внесок у розвиток ідей представників 

неошумпетерівської економічної школи. Вони полягають у такому:  

екосистемний підхід розвиває концепцію національної інноваційної системи, 

яка основний акцент робить на компонентах системи та взаємозв’язках між ними, 

при цьому детально аналізується динаміка потоків знань всередині системи. 

Екосистемний підхід звертає увагу як на ці складові та зв’язки, так і не меншою, а 

навіть більшою, мірою – на еволюцію системи по відношенню до зовнішнього 

середовища, тобто підкреслює її відкриту динамічну природу;  

екосистемний підхід виходить з того, що інновації не можуть бути згенеровані 

шляхом адміністративних розпоряджень «згори», а скоріше шляхом ініціатив 

«знизу», які підтримуються відповідними умовами та народжуються завдяки 

механізмам самоорганізації учасників екосистеми на основі спільно вироблених 

неформальних правил, норм і структур;  

інноваційні екосистеми базуються на механізмах колаборації, коли незалежні 

зацікавлені організації інтерактивно обмінюються знаннями і ресурсами, 

розподіляють ризики і зобов’язання, безперервно узгоджуючи спільні дії, 

формуючи культуру довіри, спільні правила і структури, здатні долати 
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конкуренцію, працювати в режимі кооперенції (конкуренції та кооперації) заради 

більшого – досягнення спільної мети;  

ключовою особливістю інноваційної екосистеми є коеволюція (по аналогії з 

біологією – спільна еволюція організацій, що взаємодіють в екосистемі). Це 

означає, що учасники екосистеми потрапляють у мережу взаємозалежностей один 

від одного і зміна (ізоляція, упадок) одного з них може викликати далекосяжні 

наслідки в інших частинах екосистеми;  

інноваційні екосистеми структуровані навколо різних ролей і функцій, 

засновані на коспеціалізації та спільному створенні нових цінностей, за яких 

організації беруть участь в різних, але взаємодоповнюючих видах діяльності, 

вносячи свій вклад у розробку інновацій;  

концепція інноваційної системи зазвичай охоплює глобальний, національний, 

регіональний, секторальний та корпоративний рівні, екосистеми не скуті 

просторовими межами і можуть формуватися навіть віртуально завдяки процесам 

цифровізації та розвитку ІКТ;  

екосистеми охоплюють велику кількість учасників – як виробників, так і 

споживачів інновацій – при цьому взаємозв’язки між ними не можуть бути 

розкладені на прості двосторонні відносини, екосистемний підхід слід 

застосовувати у випадку, коли важливо досягти згуртованості всіх учасників для 

створення інновації як спільної мети.  

5 У цьому зв’язку узагальнено властивості, притаманні інноваційним 

екосистемам і сучасним інноваційним процесам – інтерактивність, відкритість, 

динамізм, цілісність, стійкість, коеволюція, коспеціалізація, спільне створення 

цінностей, кооперенція, внутрішня самоорганізація, багатосторонність, просторова 

розкутість. Дістало подальшого розвитку визначення поняття «інноваційна 

екосистем» як відкритої, цілісної, динамічної мережі, що складається з просторової 

спільноти об’єднаних стійкими взаємозв’язками організацій та індивідів з різними 

компетенціями і ролями, які коеволюцінують у певному інституційному оточенні 

під впливом бізнесового, регуляторного та інноваційного середовищ, обмінюються 

знаннями та ресурсами, розподіляють зобов’язання, ризики і вигоди у процесі 
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створення інновацій, у яких зацікавлені споживачі. Таке визначення, на відміну від 

існуючих, враховує по аналогії з біологічними системами всі їх складові, робить 

наголос на ключових властивостях інноваційних екосистем та відповідає парадигмі 

Відкритих інновацій 2.0.   

6 Розкрито одну з ключових сучасних детермінант розвитку інноваційних 

екосистем, яка полягає в одночасному протіканні процесів глобалізації світової 

економіки та регіоналізації (локалізації) інноваційної діяльності, які обумовили 

появу феномену глокалізації – своєрідного оксиморона, лінгвістичного гібриду 

глобалізації та локалізації – результатом чого стало зміщення центру тяжіння в 

розгортанні та регулюванні інноваційних процесів з національного на регіональний 

і місцевий рівні та природне формування регіональних і локальних інноваційних 

екосистем, які розвиваються як частина глобального середовища під впливом його 

постійних і кардинальних змін.  

7 Сучасний світ переживає революційні трансформації, пов’язані з 

Глобалізацією 4.0 (яка не обмежується рухом товарів, послуг і капіталу, а охоплює 

нематеріальні потоки даних у вигляді пошукових запитів, транзакцій, повідомлень, 

відео тощо) та розгортанням четвертої промислової революції, які у найближчому 

майбутньому визначатимуть позиції країн і регіонів у світовій економіці. Здійснено 

періодизацію хвиль глобалізації, які співставлено з фазами промислових 

революцій, що дало можливість усебічно проаналізувати процеси глобалізації й 

технологічного розвитку в їх єдності й взаємообумовленості та на цій основі 

визначити домінуючі тенденції сучасного світового розвитку, які полягають у 

такому: прискореному розвитку ключових технологій 4.0 і нових індустрій; 

впровадженні кіберфізичних систем, які роблять усі сфери життя розумними; 

переході глобальної економіки до мережевої будови, зростанні взаємозалежності 

між людьми, компаніями та урядами; підвищенні ролі людського ресурсу та 

окремих особистостей, що належать до різних культур, у забезпеченні 

конкурентоспроможності країн, регіонів, бізнесів; пріоритетності інновацій, які 

стають вирішальної конкурентною перевагою поточного століття; зрушенні 
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технологічного центру активності із Заходу на Схід і Південь – до країн, що 

розвиваються.  

8 Виявлено, що співпраця між учасниками інноваційних процесів 

найактивніше відбувається на конкретних територіях і пов’язана з фактором 

локалізації інноваційних процесів, що обумовлено сукупністю чинників: по-перше, 

у регіонах і містах зосереджено процес створення нових знань та існує відповідна 

інфраструктура їх подальшого поширення і застосування; по-друге, у регіонах – 

переважно у столичних регіонах і мегаполісах – сконцентровані освітні, 

інтелектуальні та культурні ресурси, необхідні для інноваційної діяльності, які 

пропонують найкращі умови життя і працевлаштування; по-третє, ефективність 

управління інноваціями на державному рівні знижується через регіональну 

специфіку інноваційних процесів в умовах трендів децентралізації управління та 

пошуку локальних джерел і ресурсів модернізації економіки, значну 

нерівномірність у розміщенні людського та наукового потенціалу; по-четверте, 

загострення міжнародної конкуренції, посилення глобалізації обумовлює 

розосередження різних частин виробничого процесу та пов’язаних з ним процесів 

науково-технологічних розробок по всьому світу, розміщення їх там, де 

знаходяться локальні конкурентні переваги; по-п’яте, сприятливе соціокультурне 

середовище столичних регіонів і мегаполісів приваблює людей не лише кар’єрними 

перспективами, але й високими стандартами життя, сучасною інфраструктурою, 

культурою відкритості, толерантністю до різних уподобань, інтересів і світоглядів.  

9 Визначено особливості становлення мережевої економіки та поширення 

мережевих структур, які визначають умови і стратегічні напрями розвитку 

інноваційних процесів та екосистем. В умовах глобалізації під впливом 

революційних технологічних трансформацій економічні системи змінюють свій 

організаційний устрій з суто ієрархічного і ринкового на мережевий з новою 

системою комунікацій та організації зв’язків між економічними суб’єктами, 

інститутами влади та людьми. Формується мережева економіка як наступна 

економічна революція, в основу якої закладається довіра, переговори, дипломатія 

та культура взаємодопомоги. Основу мережевої економіки складають мережеві 
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структури та нові форми соціальних комунікацій, які отримали поширення за часів 

третьої промислової революції й Глобалізації 3.0 та продовжують розвиватися нині 

– мережеві підприємства, віртуальні корпорації, опен-соурсінг, аутсоурсінг, 

інсоурсінг, оффшоринг – решорінг, кластери. У таких умовах все більш 

інтерактивною стає модель інноваційного процесу, а інновації – результатом 

відкритих, взаємовигідних зв’язків зацікавлених організацій, які взаємодіють в 

форматі колаборації.    

10 Поглиблено розуміння природи колаборації як форми організації спільної 

діяльності підприємств, установ та індивідів, у тому числі і насамперед з метою 

створення інновацій. За результатами аналізу та узагальнення літературних джерел 

установлено, що колаборація вміщує в себе функції таких понятійних конструкцій, 

як координація і кооперація, передбачає глибші рівні взаємодії та інтегрування, 

довіри, взаємних зобов’язань і відповідальності між організаціями. Уточнено 

визначення колаборації в інноваційних екосистемах як процесу добровільної, 

зацікавленої, паритетної співпраці незалежних організацій та індивідів, які 

об’єднують ресурси, розподіляють зобов’язання, ризики і вигоди, формують 

культуру довіри, відкритості, чесності, справедливості відносин і поваги до 

партнерів, а також здатні подолати конкуренцію між собою задля досягнення 

спільної мети – створення інновацій, що потребує постійного обміну знаннями та 

інформацією, безперервних узгоджень і координації спільних дій та приводить до 

формування нових неформальних правил, норм і структур, які поділяють усі 

учасники. Обгрунтовано підхід до розбудови міжорганізаційної колаборації на 

основі розширення ідей, адаптації структури внутрішньоорганізаційної колаборації 

М. Хансена. Підхід містить три послідовні кроки із сукупністю завдань, бар’єрів 

колаборації і важелів щодо їх подолання та покликаний допомогти організаціям 

уникнути пасток колаборації, забезпечити їх успішну взаємодію при продукуванні 

інновацій в умовах постійних змін глобального середовища та інтенсифікації 

міжнародної конкуренції.  
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РОЗДІЛ 2  

АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У  

ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ 

 

2.1 Науково-методичні підходи до оцінювання інноваційної діяльності 

промисловості у розрізі галузей та регіонів  

 

Об’єктом дослідження даного розділу є промисловість України. 

Промисловість і передусім переробна промисловість відіграє провідну роль у 

розвитку інноваційних екосистем. Це обумовлено, по-перше, тим, що саме 

промисловість формує попит на результати ДіР, виступаючи головним 

генератором інновацій в економіці. В індустріально розвинених країнах світу на 

частку коштів бізнес-сектору припадає основний обсяг фінансування ДіР: у 

Німеччині – 66,1% загального обсягу фінансування ДіР, Ірландії – 50,3, США – 

59,1, Китаї – 74,6, Південній Кореї – 75,7%. В Україні цей показник складає 28,9%, 

тоді як основним джерелом фінансування ДіР є кошти держави (47,7%) та іноземні 

джерела (21,6%) [1, с. 750-755]; по-друге, саме на великих промислових 

підприємствах розвивається прикладна наука (так звана заводська наука), яка є 

вагомим структурним елементом науково-технічного потенціалу країни. 

Позитивною тенденцією останніх років в Україні є збільшення коштів, які 

витрачають промислові підприємства на внутрішні ДіР. Станом на 2019 р. їх частка 

у загальному обсязі витрат на інновації складала 17,2% (або 2449,9 млн грн), що на 

8,3% (на 386,1 млн грн) більше, ніж у 2016 р. [2]; по-третє, промисловість створює 

високотехнологічні робочі місця з гідними умовами праці і формує попит на 

висококваліфікованих працівників, тим самим сприяє нагромадженню людського 

капіталу. Забезпечуючи більш високу продуктивність праці і заробітну плату, вона 

створює економічні умови зростання добробуту населення; по-четверте, 

промисловість наповнює внутрішній ринок товарами власного виробництва, 

розвиває експортний потенціал країни, зміцнює позиції національних 
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товаровиробників на європейському та світовому ринках. Саме тому сфера 

промислового виробництва є загальновизнаним драйвером інноваційного розвитку 

у світі.  

Незважаючи на те, що технологічний рівень промисловості України відстає 

від розвинених країн та має значні проблеми, вона все ще відіграє провідну роль в 

інноваційній діяльності, про що свідчать статистичні обстеження підприємств за 

видами економічної діяльності (ВЕД) (таблиця 2.1).  

 

Таблиця 2.1 – Інноваційна активність підприємств за видами економічної 

діяльності у 2012-2018 роках* 

 

 Економіка України Промисловість Сфера послуг 

2012-

2014 

рр. 

2014-

2016 

рр. 

2016- 

2018 

рр. 

2012-

2014 

рр. 

2014-

2016 

рр. 

2016- 

2018 

рр. 

2012-

2014 

рр. 

2014-

2016 

рр. 

2016- 

2018 

рр. 

Займалися інноваційною 

діяльністю, од 
4084 5095 8173 2492 2598 4060 1592 2497 4113 

- у % до загальної 

кількості підприємств 
14,6 18,4 28,1 18,4 20,3 29,5 11,0 16,7 26,8 

- у % до ІАП  100,0 100,0 100,0 61,0 51,0 49,7 39,0 49,0 50,3 

Підприємства з 

технологічними 

інноваціями 

2663 3278 2937 1888 1859 1985 775 1419 952 

- у % до ІАП 65,2 64,3 35,9 75,8 71,6 48,9 48,7 56,8 23,1 

Підприємства з 

маркетинговими та 

організаційними 

інноваціями 

1421 1817 5236 604 739 2075 817 1078 3161 

- у % до ІАП 34,8 35,7 64,1 24,2 28,4 51,1 51,7 43,2 76,9 

* Складено автором за: [3, с.113-114; 4, с. 85-86] 

 

Часта інноваційно активних підприємств (ІАП) у промисловості протягом 

2012-2016 років була значно вищою, ніж у сфері послуг. Навіть при тому, що 

кількість ІАП сфери послуг зросла у 2014-2016 рр. і 2016-2018 рр. більш суттєво14 

(за кожний період в 1,6 разів), у промисловості функціонувало 67,6% усіх 

 
14 Можливо тому, що до обстеження у 2014-2016 рр. та у 2016-2018 рр. були включені сфери 

наукових досліджень і розробок, рекламної діяльності і дослідження кон’юнктури, яких в 

попередньому обстеженні не було. 
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підприємств з технологічними інноваціями. Тому аналіз та оцінка інноваційної 

діяльності саме промисловості має важливе значення для пошуку шляхів 

прискорення інноваційних процесів і розвитку інноваційних екосистем України. 

Інноваційні процеси розгортаються на різних рівнях організації економічної 

діяльності: первинному рівні підприємств, де безпосередньо здійснюється 

інноваційна діяльність, пов’язана з певним видом виробництва і випуску продукції. 

Тут формується досить складна інноваційна екосистема підприємства, 

центральною ланкою якої є технологічний процес впровадження інновацій, 

відповідних саме даному виду виробництва; на рівні споріднених ВЕД (галузей 

економіки), які характеризуються приблизно однотипною інноваційною 

діяльністю з точки зору впроваджуваних технологій та організаційних процесів; на 

рівні регіонів, де діє безліч різноманітних підприємств різних галузей, які 

об’єднуються територіальною близькістю, регіональним ринком, місцевими 

ресурсами та системою регіонального управління; на національному рівні, де 

взаємодіють усі суб’єкти інноваційної діяльності країни. Даний розділ присвячено 

аналізу інноваційної діяльності на мезорівні – рівні галузей та регіонів, що значною 

мірою буде відображати сформованість, направленість та ефективність галузевих 

та регіональних інноваційних екосистем.  

У зарубіжній та українській науковій літературі представлені різні підходи до 

вимірювання та оцінки інноваційного розвитку на різних рівнях економіки [5-9]. 

На рівні ВЕД в їх основу, зазвичай, закладається концепція «технологічних 

режимів», запропонована представниками еволюційної економічної теорії 

Р. Нельсоном і С. Уінтером як інструмент аналізу всього різноманіття 

інноваційних процесів, що здійснюються у промисловому секторі економіки.  

Однією з перших спроб поглибити знання про різноманітність інноваційних 

процесів на підприємствах та в галузях є таксономія К. Певітта [10], яка стала 

класичною роботою у сфері технологічних змін. Як слушно зазначається у роботі 

[11, с. 417], «таксономії» є набагато кориснішими у порівнянні з тими ж самими 

«класифікаціями», які, зазвичай, є надмірно деталізованими. Таксономія 

призначена для класифікації явищ шляхом групування однорідної сукупності у 
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макрогрупи за певними ознаками з метою максимізації відмінностей між ними. 

В основу таксономії К. Певітта закладалися три індикатори [10, с. 346]: 1) джерело 

застосованих технологій, а саме: місце їх генерування – всередині сектора або 

ззовні; 2) характер технології, виробленої в секторі, – продуктової чи процесової – 

та її відносної важливості для технологічного розвитку сектору; 3) характеристики 

підприємств, які здійснювали інновації, – їх розмір та вид економічної діяльності. 

У результаті, всі сектори промисловості були розділені на три великі категорії 

відповідно до домінуючого типу інноваційної поведінки діючих в них підприємств:   

«постачальники, що домінують» – підприємства з низькою активністю щодо 

генерації знань, які здебільшого запозичують технології ззовні, створюючи 

стимули до інноваційної діяльності в інших секторах;  

«інтенсивні виробники інновацій», поділені на дві підгрупи – «ефективні за 

масштабом» – вони інтенсивно займаються внутрішніми ДіР з метою створення 

процесових інновацій та зниження видатків і «спеціалізовані постачальники», які 

концентруються на продуктових інноваціях (переважно, це МіСП), необхідних 

іншим секторам промисловості;  

наукомісткі галузі – в них переважають підприємства з високими витратами 

на внутрішні ДіР, які активно співпрацюють з дослідницькими організаціями та 

університетами.   

Виходячи з цього, К. Певітт виокремив підприємства-«провідні інноватори», 

які займаються створенням проривних технологій, та «підтримуючі» 

підприємства, які забезпечують впровадження цих технологій і їх поширення 

(дифузію). Остання є необхідною умовою успішного здійснення інноваційної 

діяльності, оскільки без дифузії інновації не мають економічного значення. Так, 

експерти Світового банку підкреслюють, що інноваціями не можна визнати те, що 

не поширюється і не використовується. При цьому особливої уваги, на думку 

експертів, процеси поширення інновацій потребують в країнах з низьким і середнім 

рівнем доходу, в яких інноваційна діяльність найчастіше зводиться до імітації вже 

існуючих інновацій та освоєння запозичених технологій [12, с. 4].  



141 

Методологія К. Певітта лягла в основу ряду інших класифікаційних підходів.  

Один із таких запропонований Р. Євангелістой для підприємств сфери послуг Італії 

[13, с. 797-798]. Вчений визначив дев’ять кластерів галузей, які звів у три основні 

групи: перші дві групи у цілому схожі з «постачальниками, що домінують» і 

наукомісткими галузями таксономії К. Певітта, а третя група – «інтерактивні та 

галузі, що базуються на ІТ» – є новою, до неї увійшли підприємства, що вкладали 

значні кошти у сферу IT і активно взаємодіяли з їх користувачами.   

Ряд сучасних досліджень присвячений пошуку відповіді на питання, якою 

мірою інновації визначають галузеві відмінності у зростанні продуктивності, чому 

з часом деякі галузі збільшують свою частку в національному виробництві, а інші 

знижують. Одним із таких досліджень є робота [14], у якій автором зроблено 

висновок, що відмінність між галузями у зростанні продуктивності напряму 

пов’язана з рівнем технологічних можливостей, рівнем освіченості та майстерності 

працівників, ступенем відкритості до зовнішньої конкуренції та розміром ринку.   

Поряд із зарубіжними колегами, українські вчені також проводять 

дослідження з оцінки рівня інноваційного розвитку економіки, при цьому нерідко 

береться до уваги методологія європейських країн або пропонується авторська 

методика [15-19]. Оцінки здебільшого стосуються національної економіки в 

цілому, регіонів і підприємств. Значно менше приділяється уваги аналізу та оцінці 

рівня інноваційного розвитку ВЕД. Огляд наукової літератури свідчить, що 

досліджень у цій площині небагато і вони не дають системного уявлення про рівень 

та особливості інноваційного розвитку галузей промисловості та ВЕД в цілому. 

Так, у роботі [20], підготовленій фахівцями НАН України, у другому розділі 

аналізується потенціал і тенденції інноваційного розвитку високотехнологічних і 

традиційних секторів економіки України, однак відсутній комплексний аналіз 

ВЕД, який би оцінив динаміку і рівень інноваційного розвитку усіх галузей, що 

важливо для обґрунтування структурних зрушень в економіці. У дослідженні [21] 

робиться певний аналіз розвитку галузей промисловості України, однак далеко не 

всі види промислової діяльності залучено до оцінки.  
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Державною службою статистики (Держстат) України розроблено Методику 

розрахунку сумарного індексу інновацій у відповідності до рекомендацій ЄС щодо 

обстеження та оцінки інноваційної діяльності підприємств [22]. Згідно даної 

методики, оцінка інноваційного розвитку ВЕД та регіонів здійснюється на основі 

19 показників, на базі яких визначаються сумарні індекси інновацій за ВЕД і 

регіонами України та визначаються їх ранги. Розрахунок цих індексів давав 

уявлення про загальний рівень інноваційності ВЕД і регіонів, однак був мало 

інформативним щодо особливостей, чинників і напрямів інноваційних процесів у 

тому чи іншому ВЕД. Згідно наказу Держстату України від 30.12.2020 № 365, ця 

Методика втратила чинність, тому індекс інновацій не розраховується. Це 

додатково вказує на актуальність розробки методичних підходів до оцінювання 

інноваційного розвитку ВЕД і промислових комплексів регіонів України.  

Отже, можна констатувати, що, незважаючи на значний внесок в теорію 

інновацій з позицій оцінки інноваційного розвитку, зроблений зарубіжними та 

українськими вченими, науково-методичні підходи до аналізу і класифікації ВЕД 

за рівнем та якістю їх інноваційного розвитку мають значний потенціал для 

вдосконалення. Слід відзначити, що Держстат України надає достатньо 

різноманітну інформацію про інноваційну діяльність підприємств в сферах 

економічної діяльності та в регіонах. У відповідності до європейських 

статистичних підходів в Україні розроблено Методологічні положення зі 

статистики інноваційної діяльності [23], на їх основі здійснюються почергово через 

рік обстеження інноваційної діяльності промислових підприємств та обстеження 

інноваційної діяльності підприємств в економіці України, яке охоплює інші ВЕД. 

Дані цих обстежень є статистичною основою нашого дослідження.  

Метою даного дослідження є проведення комплексної оцінки інноваційної 

діяльності в промисловості України у розрізі галузей та регіонів. У відповідності 

до визначеної мети пропонується методика оцінювання. Для виявлення тенденцій 

інноваційного розвитку промисловості ставиться завдання класифікації видів 

промислової діяльності (ВПД) України за рівнем їх інноваційності, за якістю та 

ринковою спрямованістю інноваційної діяльності. Це стосується не лише 
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визначення загального рівня інноваційного розвитку, але й визначення того, в яких 

галузях має місце генерація знань і технологій, а в яких здійснюється поширення 

інновацій підприємствами-технологічними послідовниками; які галузі мають 

ринкову орієнтацію на внутрішні або зовнішні ринки та яким є рівень новизни їх 

продукції. Такий аналіз важливий для визначення стратегічних векторів 

інноваційного розвитку промисловості України.  

На базі доступної статистичної інформації про характер, спрямованість та 

результативність інноваційної діяльності промислових підприємств за видами 

економічної діяльності розроблено авторську методику оцінки та класифікації 

ВПД України за рівнем інноваційної активності, якістю інноваційних процесів та 

ринковою орієнтацією інноваційної діяльності. По суті, пропонуються три блоки 

оцінки і три таксономії видів промислової діяльності України за рівнем 

інноваційності. По кожній з виділених вище позицій обрано показники, які є 

найбільш важливими при їх характеристиці, враховують кількісні та якісні 

параметри інноваційної діяльності підприємств кожної галузі.  

Для оцінки загального рівня інноваційної активності ВПД відібрано 

показники: 1) частки підприємств галузі, які займалися інноваційною діяльністю, у 

загальній кількості підприємств галузі, %; 2) частки підприємств галузі, що 

впроваджували інновації, у загальній кількості підприємств галузі, %; 3) загального 

обсягу витрат на інноваційну діяльність у розрахунку на 1 ІАП галузі, тис грн; 

4) частки підприємств галузі, що реалізували інноваційну продукцію у загальній 

кількості промислових підприємств галузі, %; 5) загального обсягу реалізованої 

інноваційної продукції (РІП) у розрахунку на 1 ІАП галузі, тис грн. 

Для оцінки якості інноваційної діяльності у ВПД обрано групи цільових 

показників. Так, рівень спроможності ВПД до генерації знань, тобто до 

продукування власних інновацій, пропонується оцінити за: 1) часткою підприємств 

галузі, що витрачали кошти на внутрішні ДіР у загальній кількості ІАП галузі, %; 

2) обсягом витрат на внутрішні ДіР у розрахунку на 1 ІАП галузі, тис грн; 

3) часткою підприємств, які мали заявки на винаходи і корисні моделі у загальній 

кількості ІАП галузі,%; 4) часткою підприємств, які мали патенти на винаходи і 
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корисні моделі у загальній кількості ІАП галузі,%. Проте розрахунок останніх двох 

показників у системі державної статистики, починаючи з 2017 р., не здійснювався, 

тому оцінка обмежувалася наявними даними по перших двох показниках.  

Визначення ВПД, в яких підприємства переважно запозичують нові знання й 

інновації та є технологічними послідовниками здійснено на основі таких 

показників: 1) частки підприємств, що витрачали кошти на зовнішні ДіР у загальній 

кількості ІАП галузі, %; 2) частки підприємств, що витрачали кошти на придбання 

машин, обладнання та програмного забезпечення (ПЗ) у загальній кількості ІАП 

галузі, %; 3) частки підприємств, що витрачали кошти на придбання інших 

зовнішніх знань у загальній кількості ІАП галузі, %; 4) частки обсягу витрат на 

придбання машин, обладнання та ПЗ у загальній сумі витрат на інновації за даним 

ВПД, %.  

Для оцінки ринкової спрямованості та орієнтації інноваційної діяльності 

ВПД відібрано показники: 1) частка підприємств галузі, що впроваджували 

інноваційні види продукції у загальній кількості ІАП галузі, %; 2) частка 

підприємств, що реалізували інноваційну продукцію у загальній кількості 

підприємств галузі, %; 3) обсяг РІП у розрахунку на 1 ІАП, тис грн; 4) частка ІАП 

галузі, що реалізували інноваційну продукцію, яка була новою для ринку, %.  

Оцінка і порівняння ВПД за рівнем і спрямованістю їх інноваційності 

здійснено на основі інтегральних індексів, розрахованих на основі часткових 

індексів обраних показників по кожному виду промислової діяльності, які 

нормовано до середнього їх значення по Україні. Такий вибір бази нормування 

обумовлений, по-перше, тим, що в Україні відсутні будь-які нормативи чи критерії 

оцінки рівня інноваційної активності та її якості у розрізі ВПД; по-друге, як критерії 

неможливо залучити відповідні показники розвинених країн через їх відсутність 

або іншу методику визначення; по-третє, оцінка рівня інноваційності ВПД, в 

основі якої лежить середньоукраїнський рівень, дозволяє виявити галузі, які є 

національними лідерами та відстаючі галузі, що є науково-аналітичним підґрунтям 

для формування цілеспрямованої політики модернізації та розвитку промисловості.  
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Важливою також є оцінка інноваційного розвитку промислових комплексів 

регіонів України, які є складовими національної економіки, однак мають різний 

рівень інноваційного та економічного розвитку [24; 25, с. 174-175]. У більшості 

регіонів України промисловість є провідною сферою діяльності.  

Аналіз і оцінка промислової та інноваційної діяльності у регіонах України 

певним чином здійснюється Міністерством розвитку громад та територій України 

в рамках щорічного Моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів на 

основі 12 блоків показників, зокрема за напрямом «Інвестиційно-інноваційний 

розвиток та зовнішньоекономічна співпраця». Однак, перелік показників включає 

дуже обмежену їх кількість з розвитку промисловості та інновацій: індекс 

промислової продукції та її обсяг у розрахунку на одну особу, частку РІП в обсязі 

РПП. Тому він не висвітлює ані особливості, ані проблеми інноваційного розвитку 

промислових комплексів регіонів.  

Чимало українських науковців досліджують інноваційний розвиток регіонів та 

розробляють власні підходи до його оцінки. Серед них слід відзначити роботу [26], 

в якій автори відібрали систему індикаторів оцінки інноваційного розвитку регіонів 

з блоком показників витрат на інновації у промисловості та впровадження 

інноваційних розробок на підприємствах. Ними визначається інтегральний індекс 

впровадження інноваційних розробок у промисловість регіону, однак 

узагальнююча оцінка інноваційного розвитку промислових комплексів відсутня. 

У статті [27] її автором пропонуються показники і методика оцінювання 

інноваційного розвитку регіону за всіма етапами інноваційного процесу, однак 

промисловість не виокремлюється. Цікавими є публікації [28; 29], в яких 

досліджувалися напрями розвитку та ефективність регіональних інноваційних 

систем. У той же час висвітленню тенденцій інноваційного розвитку регіональних 

промислових комплексів приділяється недостатня увага. Загальну схему методики 

розрахунку інтегрального індексу за блоками показників інноваційного потенціалу 

та результатів інноваційного розвитку запропоновано у роботі [30], однак в ній 

чітко не визначено перелік показників та її не апробовано на реальних даних. 

Досить обґрунтованим є підхід до оцінювання інноваційного розвитку 
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промислових підприємств регіонів, викладений у роботі [31], автором якої 

використано практично всі статистичні показники інноваційної діяльності 

підприємств та застосовано таксономічний показник рівня розвитку інноваційної 

активності підприємств регіонів. Однак для аналізу використовуються абсолютні 

значення показників, які завжди будуть вищими у регіонах з більшим економічним 

потенціалом, що викривляє порівняльну оцінку, для якої краще брати відносні 

показники. Наприклад, у 2019 р. у Дніпропетровській області діяло 64 

промислових підприємства, які здійснювали інноваційну діяльність, а у 

Миколаївській – 22, однак їх частка у загальній кількості промислових  

підприємств регіону становила відповідно 12,5% та 23,2% [32, с. 73].  

Аналіз публікацій показав, що існують різноманітні підходи до оцінювання 

інноваційного розвитку регіонів українськими науковцями. Усі вони роблять 

певний внесок в дослідження інноваційної діяльності в регіонах, однак 

запропоновані підходи не є досконалими, тому подальше дослідження й оцінка 

інноваційного розвитку промислових комплексів регіонів є доцільним як з позицій 

підвищення об’єктивності такої оцінки, так і виявлення досягнень, а також слабких 

місць регіонального інноваційного розвитку промисловості.  

Нами ставиться завдання на основі доступної статистичної інформації оцінити 

рівень та динаміку інноваційної діяльності промислових комплексів регіонів 

України та визначити її вплив на загальний економічний розвиток регіонів. Оцінку 

рівня інноваційного розвитку промислових комплексів за 2015-2018 роки 

пропонується зробити методом рангів на основі базового набору показників 

інноваційної діяльності підприємств промисловості у регіонах України. Це дасть 

можливість порівняти регіони як за кожним показником окремо, так і визначити 

рейтинги регіонів за сукупністю показників.  

Пропонується здійснити оцінку кореляційно-регресійної залежності 

результативного показника, що визначає рівень розвитку регіону, від низки 

показників, що характеризують параметри інноваційної діяльності промисловості. 

В якості результативної ознаки (Y) обрано показник валового регіонального 
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продукту (ВРП), який найбільш узагальнено характеризує рівень економічного 

розвитку регіону.  

В якості факторних ознак обрано показники, які характеризують рівень та 

певні якісні параметри інноваційної діяльності регіону: Х1 – кількість ІАП 

промисловості регіону; Х2 – частка ІАП в загальній кількості промислових 

підприємств регіону; Х3 – загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність у 

промисловості; Х4 – обсяг витрат на внутрішні ДіР у промисловості регіону; Х5 – 

обсяг витрат на машини, обладнання та ПЗ у промисловості регіону; Х6 – обсяг 

реалізованої інноваційної продукції регіону; Х7 – обсяг РІП у промисловості 

регіону, яка є новою для ринку; Х8 – кількість впроваджених нових технологічних 

процесів.  

Аналіз на основі такого підходу дозволить здійснити не лише компаративний 

аналіз інноваційного розвитку промислових комплексів регіонів, але й виявити їх 

вплив на динаміку економічного розвитку, що є важливою інформацією для 

розробки ефективної регіональної економічної  політики.  

 

2.2 Аналіз та оцінювання рівня та якості інноваційності видів 

промислової діяльності України 

 

На основі запропонованої авторської методики здійснено аналіз та оцінку 

рівня, особливостей та спрямованості інноваційної діяльності у ВПД України, а 

також їх таксономію за параметрами якості та ринкової орієнтації. Для цього були 

зібрані статистичні дані та розраховані відповідні показники за 2015-2019 роки, які 

наведено у таблицях Е.1, Е.4, Е.9, Е.14 додатку Е. На їх основі розраховано 

часткові індекси показників (kij) для всіх ВПД України (наведено в таблицях Е.2, 

Е.5, Е.10, Е.15 додатку Е) за формулою: 𝑘𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

𝑎𝑖
, де aij – фактичні значення 

𝑖 показника 𝑗 ВПД України, 𝑎𝑖   – середнє значення 𝑖 показника по Україні, яке 

використано в якості нормативу. Оскільки усі відібрані показники є 

стимуляторами, то чим вище є їх значення, тим інноваційно активнішим є ВПД.  
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Оцінка загального рівня інноваційної активності ВПД України. 

Розрахункові дані показників для оцінки наведено в таблиці Е.1 додатку Е. Вони 

свідчать, що за часткою підприємств, які займалися інноваційною діяльністю, та за 

часткою підприємств, що впроваджували інновації, у загальній кількості 

підприємств галузі, лідерами є виробники фармацевтичних продуктів і препаратів, 

комп’ютерів і автотранспортних засобів, де частка ІАП складає 30-50%. Тому їх 

часткові індекси за цими показниками у 2-3 рази були вищими, ніж в інших видах 

промислової діяльності (таблиця Е.2 додатку Е). Середній рівень інноваційної 

активності підприємств на рівні 20% утримують виробники електричного 

устаткування, машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань, а також 

хімічне виробництво. У всіх інших ВПД частка підприємств, що здійснювали 

інновації, була значно нижчою, найнижча – у добуванні кам’яного та бурого 

вугілля (3-10,5%) і текстильному виробництві (8,7-15,5%).  

Нестабільна динаміка по всіх ВПД спостерігалася за показником загального 

обсягу витрат на інноваційну діяльність у розрахунку на 1 ІАП галузі, лідерами є 

галузі фармацевтичного і металургійного виробництва. Найбільше зростання цього 

показника за аналізований період продемонстрували галузі хімічного виробництва 

(майже у 9 разів), виробництва гумових і пластмасових виробів (у 4 рази), 

виробництва електричного устаткування і харчових продуктів (більше, ніж у 3 рази 

кожна). Аналіз частки підприємств, що реалізували інноваційну продукцію, у 

загальній кількості промислових підприємств галузей показує, що найбільшою за 

досліджуваний період вона була у фармацевтичній промисловості і коливалася в 

межах 41% – 55,7%, у виробництві комп’ютерів (23% – 35,6%) та автотранспортних 

засобів (18,3% – 37%), однак загальний обсяг РІП у розрахунку на 1 ІАП найвищим 

був у металургійному виробництві та галузях машинобудування, що обумовлено 

як інноваційністю галузей, так і розміром їх підприємств (переважають великі 

підприємства).  

Розрахунок інтегрального індексу рівня інноваційної активності ВПД України 

(Іріа) здійснювався на основі егалітарного підходу до визначення коефіцієнтів 

часткових індексів, відповідно до якого кожен показник має рівну вагу. 
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Інтегральний індекс для кожного ВПД визначався як середньоарифметичне 

значення п’ятьох часткових індексів для кожного з досліджуваних років. Слід 

відзначити, що у 2016 році не всі показники були доступними для проведення 

оцінювання за запропонованою методикою15, тому цей рік було опущено, оскільки 

порівнювати ранги інтегральних індексів цього року з іншими роками буде 

некоректним. Також до рейтингової оцінки не увійшли галузі з добування 

кам’яного та бурого вугілля та виробництва коксу, по яких статистична інформація 

не надавалася в повному обсязі, а, отже, це не дозволило би здійснити достовірну 

оцінку.  

Розраховані інтегральні індекси (таблиця 2.2) показали, що відносно 

середньоукраїнського рівня найвищий рівень інноваційної активності у 2015 р., 

який був досить складним для України і в політичному, і в економічному 

аспектах16, спостерігався у металургійному виробництві, фармацевтиці, 

машинобудуванні, виробництві комп’ютерів та електричного устаткування. 

У 2017-2019 роках позиції деяких з цих галузей змінювалися, але несуттєво і 

станом на 2019 р. вони, як і у 2015 р., утримують лідерські позиції серед інших 

ВПД, що свідчить про їх інноваційний потенціал. Найнижчий рівень інноваційної 

активності спостерігався у текстильному виробництві, виробництві меблів, виробів 

з деревини, гумових і пластмасових виробів.  

На рисунку 2.1 наведено розбіжність ВПД України за інтегральним індексом 

рівня інноваційної активності (Іріа), яка є значною. Розмах варіації для 2015 р. склав 

2,258 або 5,9 разів, для 2017 р. – 2,308 (6,2 разів), для 2018 р. – 2,027 (4,9 разів), для 

2019 р. – 2,399 (6,95 разів). Це обумовило доцільність групування ВПД за індексом 

рівня інноваційної активності, що дасть можливість проаналізувати в динаміці стан 

інноваційної активності в галузях промисловості, визначити зміну їх рангових 

 
15 За період 2016 р. Держстатом України не відслідковувався показник обсягу реалізованої 

інноваційної продукції.  
16 Унаслідок політичної нестабільності і зовнішньої агресії Україна втратила значну частину 

своєї території (окуповані АР Крим та частина Донецької і Луганської областей), підприємств та 

економічного потенціалу. Економічна криза, яка розгорнулася внаслідок цих подій, а також 

погіршення світової ринкової кон’юнктури обумовила стагнацію економіки. Всі ці процеси не 

могли не позначитися на інноваційному розвитку промисловості.  
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позицій по роках, виявити причини підвищення/зниження рівня їх інноваційної 

активності та зробити висновок щодо перспектив їх подальшого розвитку. 

 

Таблиця 2.2 – Розподіл видів промислової діяльності України за інтегральним 

індексом рівня інноваційної активності (Іріа)
* 

 

  

Інтегральні індекси рівня 

інноваційної активності 

ВПД 

Ранги інтегрального індексу 

2015р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2015р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Промисловість України 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - - 
Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів  
0,410 1,148 1,427 1,507 - - - - 

добування кам’яного та бурого 

вугілля 
0,120 0,305 -17 0,174 - - - - 

Переробна промисловість 1,123 1,100 1,111 1,071 - - - - 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 
0,971 1,097 1,018 1,135 8 8 8 8 

текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів   
0,464 0,445 0,515 0,403 12 12 12 12 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність  
0,574 0,754 0,784 0,651 9 9 10 10 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення  
1,053 - - - - - - - 

виробництво хімічних речових і 

хімічної продукції  
1,267 1,105 1,064 1,163 7 7 7 7 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 
2,644 2,753 2,542 2,802 2 1 1 1 

виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
0,525 0,730 0,832 0,676 11 10 9 9 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і 

устаткування  

2,722 1,370 1,810 1,881 1 5 3 2 

виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції 
1,569 1,472 1,744 1,619 4 3 4 3 

виробництво електричного 

устаткування 
1,288 1,358 1,470 1,231 6 6 5 6 

виробництво машин і устаткуван-

ня, не віднесених до інших угрупов.  
1,326 1,432 1,295 1,341 5 4 6 5 

 
17 Розрахунок інтегрального індексу не було здійснено через відсутність відповідної статистичної 

інформації.  
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Закінчення табл. 2.2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів та 

інших транспортних засобів 
1,736 2,132 1,851 1,404 3 2 2 4 

виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж машин і 

устаткування  
0,561 0,544 0,698 0,639 10 11 11 11 

*Розраховано та складено автором за авторською методикою на підставі даних таблиць Е.1 

і Е.2, наведених у додатку Е.  

 

 

 

Рисунок 2.1 – Диференціація ВПД України за Іріа
 * 

* Побудовано автором за результатами оцінки.  

 

На основі варіації інтегральних показників усіх 12 ВПД зроблено 

рівноінтервальне групування за формулою [33, с. 17] 
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k

XX
h

minmax−
= ,     (1) 

 

де h – величина інтервалу; 

k – кількість груп, яку визначено за формулою Стерджерса: 𝑘 = 1 +

2,233 log10 𝑛 (застосовується при малому обсязі вибірки – до 30 одиниць), де 𝑛 – 

обсяг вибірки, тобто кількість досліджуваних ВПД України. 

Отже, кількість груп ВПД України за Іріа буде такою: 

𝑘 = 1 + 2,233 log10 12 = 1 + 2,233 ∗ 1,08 = 3. 

Інтервали групування для кожного року будуть такими:  

 

ℎ2015 =
2,722−0,464

3
= 0,753; ℎ2017 =

2,753−0,445

3
= 0,769; 

ℎ2018 =
2,542−0,515

3
= 0,676; ℎ2019 =

2,802−0,403

3
= 0,800. 

 

На основі визначених інтервалів здійснено розподіл ВПД України на три групи 

та визначено їх якісну характеристику відповідно до середньоукраїнського рівня 

інноваційної діяльності у промисловості, який є невисоким порівняно з країнами-

інноваційними лідерами. Тому групу з найкращими результатами ми 

охарактеризували як ВПД з відносно високим рівнем інноваційної активності. 

Результати групування за 2019 р. викладено в таблиці 2.3, а повністю – 

у таблиці Е.3 додатку Е.  

Вони свідчать, що половина ВПД України належить до першої групи з 

низьким рівнем інноваційної активності, до неї кожного року входили текстильне 

виробництво, виробництво гумових і пластмасових виробів, виробництво меблів і 

виготовлення виробів з деревини, харчова промисловість. У 2017-2019 роках цю 

групу замикала хімічна промисловість. Перелічені галузі у досліджуваний період 

займали найгірші рейтингові позиції.  

До другої групи ВПД із середнім рівнем інноваційної активності входило 4-

5 ВПД – виробництво комп’ютерів, електричного устаткування, автотранспортних 

засобів, машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань, металургійне 
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виробництво. Так, у виробництві комп’ютерів протягом 2015-2019 років 

спостерігалися стабільно високі значення по трьом показникам – частки 

підприємств, які займалися інноваційною діяльністю, які впроваджували інновації 

та реалізовувати інноваційну продукцію (див. таблиці Е.1 і Е.2 додатку Е), завдяки 

яким галузь стабільно утримує 3-4 місця в рейтингу ВПД за рівнем інноваційної 

активності. Однак, за показниками обсягу витрат на інновації та обсягу РІП галузь 

знаходиться в числі відстаючих. 

 

Таблиця 2.3 – Групування видів промислової діяльності України за рівнем 

інноваційної активності у 2019 р.*  

 
Групи ВПД за рівнем 

інноваційної активності 

(Іріа) 

Вид промислової діяльності 

Кіль-

кість 

ВПД 

Значення 

Іріа 

I група 

ВПД з низьким рівнем 

інноваційної 

активності 

0,403 ≤Іріа ≤ 1,203 

текстильне виробництво, виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів   

6 

0,403 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і 

монтаж машин і устаткування 
0,639 

виготовлення виробів з деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна діяльність 
0,651 

виробництво гумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції 
0,676 

виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 
1,051 

виробництво хімічних речових і хімічної 

продукції 
1,163 

II група 

ВПД із середнім рівнем 

інноваційної 

активності 

1,204 ≤Іріа ≤ 2,004 

виробництво електричного устаткування 

5 

1,231 

виробництво машин і устаткування, не віднесених 

до інших угруповань 
1,341 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
1,404 

виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції 
1,619 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 

1,881 

III група 

ВПД з відносно 

високим рівнем 

інноваційної 

активності 

Іріа ≥ 2,005 

виробництво основних фармацевтичних продуктів 

і фармацевтичних препаратів 
1 2,802 

*Розраховано та складено автором за авторською методикою на підставі даних таблиць 

Е.1 і Е.2, наведених у додатку Е.  



154 

Певну стійкість своїх рейтингових позицій в аналізовані роки 

продемонструвала галузь з виробництва автотранспортних засобів, у 2017 р. вона 

входила до третьої групи ВПД з відносно високим рівнем інноваційної активності. 

Однак, у 2019 р. її рейтинг погіршився, що обумовлено падінням значень усіх 

показників, окрім частки підприємств, які реалізовували інноваційну продукцію, 

але найбільшою мірою знизився обсяг витрат галузі на інновації. Галузь 

металургійного виробництва покращила свій рейтинг у 2018 р., посівши 3 місце, 

завдяки значному підвищенню показника інноваційних витрат (у 4,7 разів), у 

2019 р. завдяки підвищенню показника обсягу РІП (майже у 4 рази) вона посіла 2 

місце в рейтингу, але, як і у попередніх двох роках, входила до другої групи ВПД 

із середнім рівнем інноваційної активності.  

До третьої групи з відносно високим рівнем інноваційної активності входила 

фармацевтична промисловість (кожного року), а також металургійна 

промисловість (у 2015 р.) і виробництво автотранспортних засобів (у 2017 р.).  

Стабільність позицій фармацевтичної індустрії забезпечується завдяки високим 

значенням часткових індексів по всім показникам, окрім обсягу РІП, за яким у різні 

роки вона значно поступалася багатьом ВПД, у тому числі з низьким рівнем 

інноваційної активності, наприклад, харчовій промисловості.   

Оцінка якісних параметрів інноваційної діяльності ВПД України. Для 

більш повної характеристики інноваційних процесів у промисловості важливою є 

оцінка якості інноваційної діяльності в її галузях. Вона визначалася шляхом 

оцінювання внутрішньої науково-дослідної діяльності підприємств, їх 

орієнтованості на власні розробки, що можна характеризувати як більш якісну 

модель інноваційної діяльності, оскільки підприємства розвивають власний 

людський та інтелектуальний капітал, який є джерелом стійкого і незалежного від 

зовнішніх чинників інноваційного розвитку. Інші показники, які характеризують 

запозичення зовнішніх знань, технологій, машин і обладнання, ПЗ, вказують на 

іншу модель інноваційної діяльності. Аналіз цих параметрів дає можливість 

виявити ВПД України, які можна віднести до макрогрупи «генератори знань» і тих, 

які в своїй інноваційній діяльності в основному є «технологічними 
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послідовниками». Для цього кожний ВПД оцінювався окремо за набором 

показників, обраних в авторській методиці для визначення цих характеристик, 

розрахункові дані яких наведено в таблицях Е.4 і Е.9 додатку Е. Слід зауважити, 

що державна статистика містить обмежене коло показників, за якими можна 

оцінити якість інноваційної діяльності у ВПД. Наприклад, починаючи з 2017 р., не 

надається інформація по кількості підприємств, які мають заявки і патенти на 

винаходи і корисні моделі. Дані щодо кількості таких заявок і патентів, зокрема у 

розрізі ВПД, є в наявності лише за 2015-2017 роки. У 2017, 2019 роках інформація 

за напрямами інноваційних витрат підприємств багатьох ВПД не надається і 

прирівнюється до конфіденційної. Показник кількості придбаних нових технологій 

в Україні та за її межами наводиться лише для 2015, 2017 і 2019 років, притому що 

в останньому році підприємства більшості ВПД засекречували цю інформацію.  

Оцінка ВПД з позицій їх спроможності до генерування знань показала, що 

якість інноваційної діяльності підприємств, що її здійснюють, у 2018 р. порівняно 

з 2015 р. у більшості ВПД поліпшилася. За цей період частка ІАП, які витрачали 

кошти на внутрішні ДіР, зросла у всіх ВПД, а у цілому по переробній 

промисловості – на 9,6% і склала 28,9%. Обсяги витрат на внутрішні ДіР 

коливалися у сторону збільшення (зокрема, у виробництві комп’ютерів, 

електричного устаткування, машинобудуванні) або зменшення (зокрема, 

у фармацевтичній, харчовій та хімічній промисловості). Найбільший обсяг витрат 

на внутрішні ДіР у 2018 р. був у виробництві автотранспортних засобів (10,7 млн 

грн) та фармацевтичній промисловості (10,6 млн грн), незважаючи на його падіння 

порівняно з 2015 р. на 64,1%. Однак, у 2019 р. у більшості ВПД спостерігалося 

суттєве погіршення обох показників, чимало галузей (з низьким рівнем 

інноваційної активності) взагалі не витрачали кошти на внутрішні ДіР або не 

надавали відповідну інформацію (див. таблицю Е.4 додатку Е). Слід відзначити 

дуже високу розбіжність показників за цими параметрами між ВПД. Так, за 

показником обсягу витрат на внутрішні ДіР розбіжність у 2019 р. складала 194 

рази, за показником частки підприємств, що витрачали кошти на ДіР, – 23,2 рази.  
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Розрахунок часткових індексів (таблиця Е.5 додатку Е) надав можливість 

визначити інтегральний індекс рівня спроможності ВПД до генерації знань (ІГЗ), 

наведений у таблиці Е.6 додатку Е. Інтегральні індекси були розраховані для 2015, 

2016 і 2018 років, для 2017 і 2019 років їх розрахунок не надав би достовірний 

результат, оскільки у ці роки за п’ятьма ВПД інформація не надавалася. До оцінки 

також не було включено дві галузі – добування кам’яного та бурого вугілля, 

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, оскільки в аналізовані роки їх 

підприємства не займалися внутрішніми ДіР і не витрачали кошти на внутрішні ДіР 

або засекречували цю інформацію. У подальшій оцінці ці галузі також не увійшли 

до аналізу через нестачу або відсутність відповідної інформації. Методика 

розрахунку часткових та інтегральних індексів тут і надалі аналогічна методиці 

розрахунку індексів загального рівня інноваційної активності ВПД.  

Отримані результати показали, що ВПД України за ІГЗ мають значний розрив 

– у різні роки він коливається від 12,3 до 45,9 разів (рисунок 2.2). Тому за 

макрогрупою «генератори знань» також здійснено групування ВПД України.  

 

Рисунок 2.2 – Диференціація ВПД України за ІГЗ
 * 

* Побудовано автором за результатами оцінки.  
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Розрахунок інтервалів групування наведено у таблиці Е.7 додатку Е. На 

основі визначених інтервалів здійснено розподіл ВПД України на три групи та 

встановлено їх якісну характеристику. Повний розподіл ВПД за групами 

представлено у таблиці Е.8 додатку Е, як приклад наводимо розподіл ВПД за 

2018 р. (таблиця 2.4).  

 

Таблиця 2.4 – Групування ВПД України за рівнем їх спроможності до генерації 

знань у 2018 році* 

 
Групи ВПД за рівнем 

спроможності до 

генерації знань (ІГЗ) 

Вид промислової діяльності 

Кіль-

кість 

ВПД 

Значення 

ІГЗ 

I група 

ВПД слабо орієнтовані 

на генерування знань 

0,223 ≤ІГЗ ≤ 1,063 

виготовлення виробів з деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна діяльність 

7 

0,223 

виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 
0,350 

текстильне виробництво, виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів   
0,394 

виробництво гумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції 
0,401 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 
0,596 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і 

монтаж машин і устаткування 
0,624 

виробництво хімічних речових і хімічної 

продукції 
0,659 

II група 

ВПД помірно 

орієнтовані на 

генерування знань 

1,064 ≤ІГЗ ≤ 1,904 

виробництво машин і устаткування, не 

віднесених до інших угруповань 

2 

1,519 

виробництво електричного устаткування 1,631 

III група 

ВПД значною мірою 

орієнтовані на 

генерування знань 

ІГЗ ≥ 1,905 

виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції 

3 

2,037 

виробництво автотранспортних засобів, причепів 

і напівпричепів та інших транспортних засобів 
2,468 

виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів 
2,735 

*Розраховано та складено автором за авторською методикою на підставі даних таблиць 

Е.4-Е.7, наведених у додатку Е.  
 

Проведене групування показало, що більше 50% ВПД України слабо 

орієнтовані на генерування знань, вони увійшли до першої групи. Такими галузями 

кожного року ставали виготовлення виробів з деревини, текстильне, хімічне, 
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металургійне виробництва, виробництво меблів, гумових і пластмасових виробів, 

харчових продуктів. До другої групи увійшли ВПД, які помірно орієнтовані на 

генерування знань, вона була найменш численною: у 2015 р. до неї не входило 

жодної галузі, у 2016 р. – 4, а у 2018 – 2 за рахунок того, що галузі з виробництва 

комп’ютерів і автотранспортних засобів значно поліпшили свої позиції і перейшли 

до третьої групи ВПД, які значною мірою орієнтовані на генерування знань. 

Незмінно високою в аналізований період була позиція фармацевтичної 

промисловості, яка кожного року посідала перше місце за ІГЗ серед інших ВПД. 

Оцінка ВПД з позицій запозичення знань та інновацій, яких доцільно 

класифікувати як технологічних послідовників. Слід відзначити, що 

технологічні послідовники здійснюють імітацію інновацій та забезпечують її 

дифузію, аналіз цього аспекту здійснювався на основі показників, наведених у 

таблиці Е.9 додатку Е. Запозичення знань та інновацій не є поганою 

характеристикою для інноваційного процесу, однак вона свідчить, що 

підприємства і галузі, які це роблять, стають залежними від зовнішніх джерел знань 

і технологій і зазвичай отримують не самі нові та прогресивні технології, а ті, які 

певною мірою стали технічно і морально застарілими. Тобто такі підприємства і 

галузі будуть знаходитися завжди позаду і в залежності від технологічних лідерів, 

здебільшого іноземних.   

Слід відзначити, що більшість підприємств витрачають кошти як на внутрішні 

ДіР, так і на зовнішні ДіР та запозичення. Але найбільшою є частка підприємств, 

які витрачають кошти на придбання машин, обладнання та ПЗ, і вона зростає: у 

цілому по добувній промисловості вона збільшилася за період 2015-2019 років на 

9,5% і склала 71,4% загальної кількості інноваційних підприємств; у переробній 

промисловості зростання склало 8,1% і дорівнює 63,2% ІАП. Тому закономірно 

високою є частка витрат підприємств на придбання машин, обладнання і ПЗ у 

загальній сумі витрат на інновації. Найбільшою вона була у харчовій і текстильній 

промисловості, металургійному виробництві, виготовленні виробів з деревини і 

паперу, виробництві гумових і пластмасових виробів (див. таблицю Е.9 

додатку Е). Це обумовлено високим рівнем зносу засобів виробництва у більшості 
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ВПД та потребою модернізації. Як показує практика, підприємства в основному 

закуповують машини і обладнання іноземних виробників, яке є більш якісним. 

Впровадження на підприємствах нової техніки сприяє інноваційному розвитку, 

оскільки з’являється можливість виробництва нових видів продукції, опанування 

нових знань і навиків. Однак в умовах її імпорту формується технологічна  

залежність українських товаровиробників.  

У таблицях Е.10 і Е.11 додатку Е наведено значення часткових та 

інтегральних індексів належності ВПД до технологічних послідовників (ІТП), які 

свідчать, що лідерами серед технологічних послідовників є фармацевтична та 

металургійна промисловість, в інших галузях ранги із року в рік змінюються (див. 

таблицю Е.11 додатку Е, рисунок 2.3). Інтегральні індекси розраховувалися за 

період 2015-2018 років, 2019 р. було опущено через відсутність значень показника 

частки підприємств, що витрачали кошти на придбання інших зовнішніх знань.  

 

 

 

Рисунок 2.3 – Диференціація ВПД України за ІТП
* 

* Побудовано автором за результатами оцінки.  
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Також було здійснено групування ВПД за інтегральним індексом, що 

характеризує їх належність до технологічних послідовників (інтервали і результати 

групування викладено у таблицях Е.12 і Е.13 додатку Е), згідно з яким всі галузі 

поділено на 3 групи – слабо, помірно та значною мірою орієнтовані на технологічні 

запозичення. Результати показали, що у 2015, 2017 і 2018 р. переважна більшість 

ВПД були слабо орієнтовані на запозичення знань і технологій, до цієї групи 

входило 7-9 ВПД. У 2016 р. в інноваційній поведінці підприємств переважала 

орієнтація на технологічні запозичення і лише 3 галузі характеризувалися слабкою 

орієнтацією на залучення знань і технологій, серед яких виробництво комп’ютерів, 

гумових і пластмасових виробів упродовж аналізованих років зберігали такий тип 

інноваційної поведінки. Фармацевтична промисловість була єдиною з усіх ВПД, 

яка з 2015 р. по 2018 р. входила до групи ВПД, значною мірою орієнтованих на 

технологічні запозичення, у 2016 р. до неї приєдналися металургійне та хімічне 

виробництва. За результатами аналізу виявлено, що галузі – інноваційні лідери і ті 

галузі, що наближаються до них, є лідерами в генеруванні знань та здійснюють 

достатньою мірою технологічні запозичення, що в комплексі забезпечує їм більш 

динамічні інноваційні процеси (таблиця 2.5). Виключенням є металургійна 

промисловість, підприємства якої слабо орієнтовані на генерування знань. Галузі з 

виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, електричного 

устаткування є генераторами знань і слабо орієнтовані на технологічні 

запозичення. Види промислової діяльності з низьким рівнем інноваційної  

активності не орієнтуються ні на власні розробки, ні на технологічні запозичення, 

за винятком текстильного виробництва, яке в своїй інноваційній діяльності є 

технологічним послідовником. Це вказує на те, що інновації не є пріоритетом в 

стратегії їх розвитку та виробничій діяльності. 

Оцінка ринкової спрямованості інноваційної діяльності ВПД України. 

Інноваційна діяльність не є самоціллю підприємств, галузей та економіки в цілому. 

Її метою є розширення можливостей та підвищення якості задоволення суспільних 

потреб, розширення ринкових можливостей самих підприємств, підвищення їх 

конкурентоспроможності та ефективності діяльності.  



161 

Таблиця 2.5 – Співставлення ВПД України за рівнем інноваційної активності та якістю їх інноваційної діяльності у 

2018 році* 

 

Групи ВПД за рівнем інноваційної 

активності 
Вид промислової діяльності 

Рівень орієнтації на 

генерацію знань 

Рівень орієнтації на 

технологічні запозичення 

I група 

ВПД з низьким рівнем 

інноваційної активності 

0,515 ≤Іріа ≤ 1,191 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів   
Слабо орієнтований Помірно орієнтований 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
Слабо орієнтований Слабо орієнтований 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу 

та поліграфічна діяльність 
Слабо орієнтований Слабо орієнтований 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
Слабо орієнтований Слабо орієнтований 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 
Слабо орієнтований Слабо орієнтований 

виробництво хімічних речових і хімічної продукції Слабо орієнтований Слабо орієнтований 

II група 

ВПД із середнім рівнем 

інноваційної активності 

1,192 ≤Іріа ≤ 1,868 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до 

інших угруповань 
Помірно орієнтований Помірно орієнтований 

виробництво електричного устаткування Помірно орієнтований Слабо орієнтований 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції 
Значно орієнтований Слабо орієнтований 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 
Слабо орієнтований Помірно орієнтований 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
Значно орієнтований Помірно орієнтований 

III група 

ВПД з відносно високим рівнем 

інноваційної активності 

Іріа ≥ 1,869 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 
Значно орієнтований Значно орієнтований 

* Складено автором за даними таблиць Е.3, Е.8 і Е.13, наведених у додатку Е. 

1
6
1
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Тому в оцінці інноваційності ВПД важливим є аналіз їх ринкової спрямованості та 

інноваційної спроможності. Цей аналіз здійснено з метою виявлення галузей – 

виробників інноваційної продукції, ринкових інноваторів і міжнародних 

інноваторів. Розрахункові дані для визначення належності ВПД до виробників 

інноваційної продукції наведено у таблиці Е.14 додатку Е. На основі цих даних 

визначено часткові та інтегральні індекси (ІВІП) ринкової спрямованості 

інноваційної діяльності ВПД за типом «виробники інноваційної продукції» для 

2015, 2017-2019 років через відсутність усіх показників для проведення оцінки у 

2016 р. (таблиці Е.15 і Е.16 додатку Е). Виявлено, що галузями-аутсайдерами з 

виробництва інноваційної продукції є галузі з низьким рівнем інноваційної 

активності, а саме: текстильна промисловість, виробництво меблів, виробів з 

деревини, гумових і пластмасових виробів. До трійки лідерів у різні роки входили 

галузі машинобудування, фармацевтична промисловість, металургійне 

виробництво, виробництво комп’ютерів (рисунок 2.4).  

 

 

Рисунок 2.4 – Диференціація ВПД України за ІВІП
 * 

* Побудовано автором за результатами оцінки.  
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Групування ВПД за їх належністю до виробників інноваційної продукції 

(таблиці Е.17 і Е.18 додатку Е) показує нестабільний результат розподілу ВПД за 

групами з року в рік. Якщо у 2015 р. група ВПД, значною мірою орієнтованих на 

випуск інноваційної продукції, була найчисельнішою – до неї входило 6 галузей, 

то у 2017 р. – лише 2 галузі. Починаючи з 2018 р., ринкова орієнтація інноваційної 

діяльності ВПД посилилася, це обумовлено збільшенням частки підприємств, які 

реалізовували інноваційну продукцію (цей показник підвищився у всіх ВПД), та 

збільшенням обсягу РІП у розрахунку на 1 ІАП (показник підвищився у всіх ВПД, 

окрім виробництва машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань). 

У таблиці 2.6 наведено таке групування для 2019 р.  

 

Таблиця 2.6 – Групування ВПД України за їх належністю до виробників 

інноваційної продукції у 2019 р.* 

 

Групи ВПД за їх 

належністю до вироб-

ників інноваційної 

продукції (ІВІП) 

Вид промислової діяльності 

Кіль-

кість 

ВПД 

Значе-

ння ІВІП 

I група 

ВПД слабо 

орієнтовані на випуск 

інноваційної 

продукції 

0,324 ≤ ІВІП ≤ 0,858 

текстильне виробництво, виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів   

4 

0,324 

виготовлення виробів з деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна діяльність 
0,584 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і 

монтаж машин і устаткування 
0,685 

виробництво гумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції 
0,703 

II група 

ВПД помірно орієнто-

вані на випуск іннова-

ційної продукції 

0,859 ≤ ІВІП ≤ 1,393 

виробництво хімічних речових і продукції 

3 

0,968 
виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 
1,084 

виробництво машин і устаткування, не 

віднесених до інших угруповань 
1,343 

III група 

ВПД значною мірою 

орієнтовані на випуск 

інноваційної 

продукції 

ІВІП ≥ 1,394 

виробництво електричного устаткування 

5 

1,434 
виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції 
1,484 

виробництво автотранспортних засобів, причепів 

і напівпричепів та інших транспортних засобів 
1,499 

виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів 
1,918 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 
1,927 

*Розраховано та складено автором за авторською методикою на підставі даних таблиць 

Е.14-Е.17, наведених у додатку Е.  
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Одним із найважливіших якісних показників ринкової орієнтації інноваційної 

діяльності підприємств є частка підприємств, які реалізують продукцію, нову для 

ринку. Дані таблиці 2.7 свідчать, що таких підприємств серед тих, що реалізують 

інноваційну продукцію, було менше 30%. Цей показник зростав до 2018 р., але у 

2019 р. зменшився майже на 3%. При цьому частка таких підприємств знизилася 

майже у всіх інноваційно активних галузях – фармацевтичній промисловості, 

машинобудуванні та виробництві комп’ютерів.  

 

Таблиця 2.7 – Динаміка показників, що характеризують якість ринкової 

орієнтації інноваційної діяльності підприємств, за видами промислової діяльності 

– лідерами у відповідних роках* 

 2015р. 2017р. 2018р. 2019р. 

Частка підприємств галузі, що реалізовували інноваційну продукцію,  

що була новою для ринку,% 

Переробна промисловість 25,2 27,6 29,0 26,1 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 
28,0 27,6 23,5 23,1 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції 
40,6 47,8 42,4 36,4 

виробництво електричного устаткування 42,5 45,8 41,9 47,8 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до 

інших угруповань 
38,8 39,6 32,9 29,2 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
33,3 32,5 34,0 34,4 

Частка реалізованої інноваційної продукції, що була новою для ринку,  

у загальному обсязі РІП,% 

Переробна промисловість 31,8 25,9 32,1 20,4 

виробництво хімічних речових і хімічної продукції 49,2 8,7 38,4 8,0 
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції  
46,4 68,5 51,2 к** 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції 
71,4 24,9 21,1 66,0 

виробництво електричного устаткування 80,6 61,7 35,8 27,9 
виробництво машин і устаткування, не віднесених до 

інших угруповань 
80,3 58,8 51,8 49,3 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
33,5 16,9 39,9 61,7 

** конфіденційна інформація 

* Розраховано і складено автором за: [3, с. 101, 103; 4, с. 80, 82; 32, с. 92, 94; 34, с. 109, 172]  
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При аналізі якості ринкової орієнтації інноваційної діяльності важливо 

виявити галузі, які можна характеризувати як ринкових інноваторів. В Україні 

станом на 2019 р. 80% РІП у цілому по промисловості є новою лише для 

підприємства, а не для ринку [32, с. 94], при цьому обсяг нової лише для 

підприємства продукції збільшився порівняно з 2015 р. на 11,7%. Така тенденція 

свідчить про переважну орієнтованість підприємств на імітацію інновацій, ніж на 

створення радикальних інновацій, які можуть забезпечити їм лідерство в галузі.  

Продукція, що була новою для ринку, переважала у небагатьох видах 

промислової діяльності, причому її частка за ВПД значно коливалася упродовж 

2015-2019 років. Так, розмах варіації у виробництві електричного устаткування 

становив 52,7%, у виробництві автотранспортних засобів – 44,8%; хімічному 

виробництві – 41,2%. Деякі ВПД, які у 2015 р. займали лідерські позиції за цим 

показником, у 2019 р. його значно погіршили, особливо хімічна промисловість та 

виробництво електричного устаткування (див. таблицю 2.7). Ринковими 

інноваторами слід назвати ті галузі промисловості, де нова для ринку продукція в 

останні роки переважає в загальному обсязі РІП – це виробництво гумових і 

пластмасових виробів, виробництво комп’ютерів, машин і устаткування, не 

віднесених до інших угруповань, та автотранспортних засобів.  

Ще одним важливим якісним аспектом ринкової спрямованості інноваційної 

діяльності у промисловості є реалізація інноваційної продукції за межі України, що 

свідчить про її конкурентоспроможність та відповідність міжнародним вимогам. 

Підприємства, які виходять на зовнішні ринки зі своєю інноваційною продукцією, 

можна назвати міжнародними інноваторами. В Україні лише 20% ІАП 

промисловості реалізували інноваційну продукцію за межі країни [32, с. 75, 96]. За 

досліджуваний період (2015-2019 років18) їх частка в окремих галузях зростала як, 

наприклад, у виробництві електричного устаткування та меблів, в інших галузях 

вона значно скорочувалася, зокрема у виробництві автотранспортних засобів 

(таблиця 2.8). Слід відзначити, що фармацевтична промисловість – лідер за рівнем 

інноваційної активності слабо орієнтована на міжнародний ринок: у 2019 р. лише 

 
18 2016 і 2018 роки не увійшли до аналізу через відсутність відповідної інформації у державній статистиці.  
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3 фармацевтичних підприємства або 10% ІАП галузі реалізовували інноваційну 

продукцію за межами країни. Частка таких підприємств знизилася порівняно з 

2015 р. на 10,7%.  

 

Таблиця 2.8 – Динаміка показників, що характеризують спрямованість 

інноваційної діяльності підприємств на міжнародні ринки, за видами промислової 

діяльності – лідерами у відповідних роках* 

 
 2015р. 2017р. 2019р. 

Частка ІАП галузі, що реалізовували інноваційну продукцію за межі України, % 

Переробна промисловість 28,0 26,2 22,8 

виробництво хімічних речових і хімічної продукції 29,5 31,1 29,4 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції н/д 29,4 15,6 

виробництво електричного устаткування 27,6 38,5 32,4 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших 

угруповань 
43,7 40,6 36,3 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
39,3 29,4 20,0 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
18,0 23,8 49,1 

Частка реалізованої інноваційної продукції за межі України у загальному обсязі 

РІП,% 

Переробна промисловість 47,3 31,7 53,9 

виробництво хімічних речових і хімічної продукції 52,8 12,3 11,5 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і устаткування 
63,6 70,4 89,2 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 30,9 65,5 2,3 

виробництво електричного устаткування 68,5 49,5 49,6 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших 

угруповань 
78,6 36,5 52,4 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
45,0 19,9 17,7 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
41,7 25,7 47,1  

* Розраховано і складено автором за: [3, с. 87, 105; 32, с. 75, 94, 96; 34, с. 145, 172, 174] 

 

Позитивною тенденцією є збільшення частки РІП за межі України у 

загальному обсязі РІП – у 2019 р. порівняно з 2017 р. у промисловості загалом на 

23%, у переробній промисловості – на 22,2%, що значною мірою обумовлено 

збільшенням цього показника у металургійному виробництві. Однак, у деяких ВПД 
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частка такої продукції демонструє тенденцію до зниження (зокрема, у хімічній 

промисловості, виробництві автотранспортних засобів) або різко впала у 2019 р. 

(зокрема, у виробництві комп’ютерів). Міжнародними інноваторами слід визнати 

ті галузі промисловості, де частка інноваційної продукції, реалізованої за межі 

країни, в останні роки переважала в загальному обсязі РІП або наближалася до 

цього – це металургійне виробництво, виробництво машин і устаткування, не 

віднесених до інших угруповань, виробництво електричного устаткування, 

виробництво меблів (див. таблицю 2.8). Це вказує на те, що для багатьох 

українських товаровиробників проникнення на зовнішні ринки зі значною 

конкуренцією вимагає освоєння і випуску інноваційної продукції. Саме це може 

стати одним із чинників активізації їх інноваційної діяльності.  

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, можна зробити 

висновок, що загальний рівень інноваційного розвитку ВПД та якісні параметри 

інноваційної діяльності між собою тісно пов’язані, а порівняння позицій окремих 

галузей за цими параметрами дає змогу виявити їх нереалізований інноваційний 

потенціал (таблиця 2.9). Так, фармацевтична промисловість є лідером завдяки 

витратам на внутрішні ДіР та зовнішні запозичення, а також виробництву 

інноваційної продукції. Однак має нереалізований потенціал збільшення випуску 

продукції, нової для ринку, що і обмежує її можливості виходу на зовнішні ринки. 

Підприємства металургійного комплексу значною мірою орієнтовані на 

запозичення зовнішніх знань і технологій, на міжнародний ринок, однак вони 

відстають за параметрами генерування знань, реалізації інноваційної продукції, 

нової для ринку, тому є загроза втрати ними позицій як на зовнішньому, так і на 

внутрішньому ринках. Виробники комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції є активними генераторами знань, що забезпечує їм значні обсяги 

виробництва та реалізації інноваційної продукції, зокрема нової для ринку. Однак 

їх слабка орієнтованість на технологічні запозичення обмежує їх можливості 

виходу на міжнародні ринки. Виробники автотранспортних засобів є лідерами у 

генеруванні знань і зовнішніх запозиченнях, що дозволяє їм виробляти та 

реалізовувати значні обсяги інноваційної продукції, у тому числі нової для ринку, 
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однак цього недостатньо для виходу виробників на висококонкурентні міжнародні 

ринки.   

 

Таблиця 2.9 – Види промислової діяльності, які мають кращі результати за 

досліджуваними кількісними та якісними параметрами інноваційної діяльності* 

 

ВПД зі 

значним 

рівнем 

інноваційної 

активності 

ВПД, які 

значною 

мірою 

орієнтовані на 

генерування 

знань 

ВПД, які 

переважно 

орієнтовані на 

запозичення 

зовнішніх 

знань і 

технологій 

ВПД, які 

значною 

мірою 

орієнтовані на 

виробництво 

інноваційної 

продукції 

ВПД, які є 

ринковими 

інноваторами 

ВПД, які 

орієнтовані на 

міжнародний 

ринок 

Виробництво 

основних 

фармацев-

тичних 

продуктів і 

препаратів 

Виробництво 

основних 

фармацевтич-

них продуктів 

і препаратів 

Виробництво 

основних 

фармацевтич-

них продуктів 

і препаратів 

Виробництво 

основних 

фармацевтич-

них продуктів 

і препаратів 

Виробництво 

машин і 

устаткування, 

не віднесених 

до інших 

угруповань 

Виробництво 

машин і 

устаткування, 

не віднесених 

до інших 

угруповань  

Виробництво 

комп’ютерів, 

електронної 

та оптичної 

продукції 

Виробництво 

комп’ютерів, 

електронної 

та оптичної 

продукції 

Виробництво 

машин і 

устаткування, 

не віднесених 

до інших 

угруповань 

Виробництво 

комп’ютерів, 

електронної 

та оптичної 

продукції 

Виробництво 

комп’ютерів, 

електронної 

та оптичної 

продукції 

Виробництво 

електричного 

устаткування 

Виробництво 

автотранс-

портних 

засобів, 

причепів і 

напів-

причепів 

Виробництво 

автотранспорт

них засобів, 

причепів і 

напівпричепів 

Виробництво 

автотранспорт

них засобів, 

причепів і 

напівпричепів 

Виробництво 

автотранспорт

них засобів, 

причепів і 

напівпричепів 

Виробництво 

автотранспор

тних засобів, 

причепів і 

напівпричепів 

Виробництво 

меблів, іншої 

продукції, 

ремонт і 

монтаж 

машин і 

устаткування 

Металур-

гійне 

виробництво 

Виробництво 

електричного 

устаткування 

Металургійне 

виробництво 

Металургійне 

виробництво 

Виробництво 

гумових і 

пластмасових 

виробів, іншої 

неметалевої 

мінеральної 

продукції 

Металургійне 

виробництво 

* Складено автором за результатами проведеної оцінки.  

 

Інші галузі промисловості, хоча й характеризуються низьким і середнім рівнем 

інноваційної активності, але демонструють високий потенціал за окремими 

параметрами інноваційної діяльності. Так, виробники електричного устаткування 

є активними генераторами знань, що дозволяє їм виходити на міжнародні ринки. 
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Однак вони слабо орієнтовані на зовнішні запозичення та несуттєво, але 

поступаються галузям-інноваційним лідерам за обсягами виробництва 

інноваційної продукції, у тому числі нової для ринку. Виробники машин і 

устаткування, не віднесених до інших угруповань, активно запозичують зовнішні 

знання і технології, що дозволяє їм реалізовувати нову для ринку продукцію та 

виходити з нею за міжнародні ринки. Однак вони мають нереалізований потенціал 

з нарощення обсягів виробництва інноваційної продукції, зокрема шляхом 

активізації власних ДіР. Виробники гумових і пластмасових виробів, а також 

меблів є одними з лідерів за якісними параметрами ринкової спрямованості 

інноваційної діяльності, що свідчить про їх нереалізований потенціал у сфері 

генерації та запозичення знань і технологій та насичення внутрішнього ринку 

інноваційною продукцією.  

 

2.3 Сучасні тренди та проблеми інноваційної діяльності за 

технологічними секторами промисловості України 

 

Попередній аналіз показав, що інноваційна діяльність у видах промислової 

діяльності України протягом 2015-2019 років була нестабільною, найбільше її 

падіння відбулося в 2017 році, у 2018 р. проявилася тенденція до зростання, однак 

у 2019 р. за більшістю показників вона змінилася на протилежну. У багатьох 

галузях промисловості відбулося зниження інноваційної активності підприємств, 

що проявилося у зменшенні частки підприємств, які займалися інноваційною 

діяльністю, впроваджували інновації та реалізували інноваційну продукцію у 

загальній кількості підприємств галузей. Високі та відносно стабільні значення цих 

показників зберігалися у фармацевтичній промисловості, виробництві комп’ютерів 

та автотранспортних засобів. Мала місце нестійка, однак переважно позитивна 

динаміка збільшення обсягу РІП у розрахунку на одне ІАП у металургійному 

виробництві, виробництві електричного устаткування, машин і устаткування, не 

віднесених до інших угруповань. Слід відзначити, що всі ці галузі є різними за 
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рівнем технологічного розвитку. У даному підрозділі ставиться завдання виявити 

динаміку інноваційної діяльності ВПД за рівнем технологічності.  

З даною метою у таблиці 2.10 наведено класифікацію видів переробної 

промисловості за рівнем технологічності за методикою Євростату, який є сучасним 

стандартом для країн-членів ЄС, країн-кандидатів до вступу в ЄС, країн ОЕСР та 

інших країн, які гармонізували національні класифікатори і статистичні дані зі 

світовими стандартами [35, с. 46]. В її основу покладено два критерія [35, с. 44]: 

а) рівень технологічної місткості, який визначається співвідношенням витрат на 

ДіР до загального обсягу виробництва і доданої вартості; б) частку персоналу з 

вищою освітою. Наведена в таблиці класифікація свідчить, що в сукупності видів 

промислової діяльності переважають низькотехнологічні та середньо-

низькотехнологічні галузі.  

 

Таблиця 2.10 – Класифікація видів переробної промисловості за рівнем 

технологічності на основі методики Євростату* 

 

Види промислової діяльності 

Код за 

КВЕД-

2010 

Класифікація ВПД за рівнем 

технологічності 

Переробна промисловість України С  

1 2 3 

виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів 
21 

Високотехнологічний  

(high-technology) 

виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції 
26 

Високотехнологічний  

(high-technology) 

виробництво хімічних речових і хімічної 

продукції  
20 

Середньо-високотехнологічний   

(medium-high-technology)  

виробництво електричного устаткування 27 
Середньо-високотехнологічний 

(medium-high-technology)  

виробництво машин і устаткування, не 

віднесених до інших  угруповань 
28 

Середньо-високотехнологічний  

(medium-high-technology)  

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів 

29+30 

Середньо-

високотехнологічний** 

(medium-high-technology)  

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення  
19 

Середньо-низькотехнологічний 

(medium-low-technology) 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції 

22+23 
Середньо-низькотехнологічний 

(medium-low-technology) 
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Закінчення табл. 2.10 

1 2 3 

металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім 

виробництва машин і устаткування  

24+25 
Середньо-низькотехнологічний  

(medium-low-technology)*** 

виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 

10+11

+12 

Низькотехнологічний  

(low-technology) 

текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 

13+14

+15 

Низькотехнологічний 

(low-technology) 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність  

16+17

+18 

Низькотехнологічний  

(low-technology)**** 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устаткування 

31+32

+33 

Низькотехнологічний  

(low-technology)***** 

** без урахування «Будування суден та човнів», яке відноситься до середньо-

низькотехнологічного сектору, а також без «Виробництва повітряних і космічних літальних 

апаратів», яке відноситься до високотехнологічного сектору;  *** не враховує «Виробництво 

зброї та боєприпасів», яке належить до середньо-високотехнологічного сектору;  **** не 

враховує «Тиражування записаної інформації», яке відноситься до середньо-

низькотехнологічного сектору; ***** без урахування «Виробництво медичних та 

стоматологічних інструментів і матеріалів», яке належить до середньо-високотехнологічного 

сектору.  

* Складено автором за: [38]  

 

У структурі реалізованої промислової продукції (РПП) у 2018 і 2019 роках 

частка високотехнологічних галузей, включаючи виробництво повітряних і 

космічних літальних апаратів, складала менше 2% загального обсягу промислової 

продукції [36]. Інноваційна діяльність має сприяти розвитку усіх ВПД, а, 

насамперед, високотехнологічних і середньо-високотехнологічних галузей, які на 

сучасному етапі є рушійною силою розвитку економіки в цілому. Однак 

статистичні дані свідчать про нестабільну і переважно спадну динаміку 

інноваційної діяльності в промисловості, у тому числі у високотехнологічних 

галузях.  

В Україні здійснюються дослідження інноваційного розвитку промисловості 

за технологічними секторами. Одне з останніх підготовлене фахівцями 

Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації у 2019 році 

[37]. За результатами цього аналізу було зроблено висновок, що 

«високотехнологічний сектор України є меншим, ніж у більшості країн, виробляє 
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0,5% ВВП та надає роботу 0,5% зайнятих осіб. У цьому секторі функціонує лише 

4,0% промислових підприємств (189 у 2017 р.). Проте він є найбільш інтенсивним 

у виробництві продукції та здійсненні інноваційної діяльності» [37, с. 19]. Втім у 

цьому досліджені автори проаналізували далеко не всі параметри інноваційної 

діяльності галузей промисловості, зокрема відсутній аналіз обсягів РІП.  

В іншому дослідженні, підготовленому німецькими фахівцями, зроблено 

висновок про значну несталість інноваційної діяльності підприємств галузей 

промисловості України та про її чутливість до спадів у циклах господарської 

діяльності, окрім того, у виробництві та реалізації інноваційної продукції почала 

переважати частка менш наукомістких галузей [39].  

Ці висновки говорять про доцільність і важливість поглиблення досліджень 

інноваційної діяльності в промисловості за її технологічними секторами для більш 

чіткого визначення сучасних трендів і проблем, що може бути науково-

аналітичним обґрунтуванням удосконалення стратегії інноваційного розвитку 

економіки України та галузей промисловості. 

Аналіз інноваційної діяльності ВЕД промисловості за технологічними рівнями 

здійснено з позицій витрат і результатів. У структурі витрат на інновації важливими 

є витрати на внутрішні та зовнішні ДіР, які забезпечують розробку нових продуктів 

і технологій. Під результатами розуміється обсяг реалізованої інноваційної 

продукції та подані заявки і зареєстровані патенти.  Порівняння витрат і результатів 

дає змогу виявити ефективність інноваційної діяльності в галузях промисловості.  

Обсяги загальних витрат на інновації та витрат на внутрішні ДіР19 в Україні 

останніми роками суттєво відрізняються із року в рік та загалом демонструють 

нисхідну тенденцію (таблиця 2.11), однак в окремих секторах їх динаміка 

різниться. Так, у високотехнологічному секторі відбулося зменшення загальних 

витрат на інновації на 40% за рахунок фармацевтичної галузі. Унаслідок цього 

частка сектору в загальному обсязі інвестицій в інновації знизилася з 12,8% до 

8,8%. Така ж тенденція спостерігається і в динаміці витрат на внутрішні ДіР.  

 
19 Ми не брали до аналізу витрати на зовнішні ДіР, оскільки в останні роки не всі підприємства 

надають інформацію щодо їх обсягу.  
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Таблиця 2.11 – Динаміка і структура витрат на інноваційну діяльність за 

технологічними секторами промисловості* 

 

 

Загальний обсяг 

витрат, млн грн 

У т. ч. витрати на 

внутрішні ДіР, млн грн 
Структура витрат за ВПД,% 

2015 р. 2018 р. 

2018р. 

у % до 

2015р. 

2015 р. 2018 р. 

2018р. у 

% до 

2015р. 

загальних 

витрат 

витрат на 

внутрішні ДіР 

2015р. 2018 р. 2015 р. 2018 р. 

Промисловість України 13813,7 12180,0 88,2 1834,1 2706,1 147,5 100 100 100 100 

Переробна промисловість 13171,5 11051,3 83,9 1819,3 2303,0 126,6 95,3 90,7 99,2 85,1 

Високотехнологічний сектор 
виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

препаратів 
1589,4 595,0 37,4 861,6 362,8 42,1 11,5 4,9 47,0 13,4 

виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної 

продукції 
183,8 470,9 256,2 96,6 273,7 283,5 1,3 3,9 5,3 10,1 

Усього за сектором 1773,2 1065,9 60,1 928,2 636,5 68,6 12,8 8,8 52,3 23,5 

Середньо-високотехнологічний сектор 
виробництво хімічних 

речових і хімічної продукції  
130,9 110,9 84,7 55,1 34,8 63,2 0,9 0,9 3,0 1,3 

виробництво електричного 

устаткування 
185,7 538,0 290,0 124,4 261,9 210,5 1,3 4,4 6,8 9,7 

виробництво машин і 

устаткування, не віднесених 

до інших угруповань 
747,7 1049,7 140,4 411,9 526,3 127,8 5,4 8,6 22,5 19,5 

виробництво автотранспорт-

них засобів, причепів і 

напівпричепів та ін.  
471,6 922,9 195,7 151,3 559,5 370,0 3,4 7,5 8,2 20,7 

Усього за сектором 1535,9 2620,8 168,7 742,7 1382,5 186,1 11,0 21,4 40,5 51,2 

Середньо-низькотехнологічний сектор 
виробництво коксу та 

продуктів нафтопероблення 
26,9 1,0 3,6 - - - 0,2 0,0 - - 

виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мін. продукції  
127,7 862,9 675,7 0,7 41,0 

у 58,6 

разів 
0,9 7,1 0,0 1,5 

металургійне виробництво, 

вир-во готових метал. виробів, 

крім машин і устаткування 
7901,3 4437,4 56,2 15,0 112,9 

у 7,5 

разів 
57,2 36,4 0,8 4,2 

Усього за сектором 8055,9 5301,3 65,8 15,7 152,9 у 9,7 р. 58,3 43,5 0,8 5,7 

Низькотехнологічний сектор 
виробництво харчових 

продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 
1540,3 1336,9 86,8 82,8 44,2 53,4 11,2 11,0 4,5 1,6 

текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та ін.  
40,5 79,5 196,4 9,6 9,4 97,9 0,3 0,7 0,5 0,3 

виготовлення виробів з 

деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна 

діяльність  

143,6 461,8 321,6 3,1 20,3 
у 6,5 

разів 
1,1 3,8 0,2 0,7 

виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
82,0 184,6 225,0 7,3 56,1 

у 7,7 

разів 
0,6 1,5 0,4 2,1 

Усього за сектором 1806,4 2062,8 114,2 102,8 130,0 126,5 13,2 17,0 5,6 4,7 

* Розраховано і складено автором за: [4, с. 70; 34, с. 150] 
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Якщо у 2015 р. фармацевтична галузь була лідером за витратами на власні наукові 

розробки, то упродовж 2016-2018 рр. їх обсяг знизився майже у 2,5 рази. У 2015 р. 

високотехнологічний сектор забезпечував більше половини (52,3%) витрат на 

внутрішні ДіР, у 2018 р. – лише 23,5%. 

Середньо-високотехнологічний сектор демонструє протилежну динаміку. В 

усіх галузях, окрім хімічної, спостерігається тенденція до зростання загальних 

інвестицій в інновації, а також витрат на внутрішні ДіР. Тому частка цього сектору 

в загальних витратах зросла майже у два рази, а за обсягом витрат на внутрішні ДіР 

він став домінуючим (51,2%). При цьому дві галузі – виробництво машин і 

автотранспортних засобів – є лідерами за обсягом і часткою витрат на власні 

наукові розробки.  

Середньо-низькотехнологічний сектор є найбільш проблемним, оскільки до 

нього увійшла галузь з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, яка 

внаслідок зовнішніх чинників втратила значну частку своїх ресурсів і майже 

припинила інноваційну діяльність. Відбулося значне зниження загальних витрат на 

інновації в металургійній галузі, частка якої у 2015 р. складала більше половини 

(58%). Лише  у виробництві гумових і пластмасових виробів спостерігається значна 

позитивна динаміка, і особливо – у витратах на внутрішні ДіР (зростання у 58,6 

разів).  

У низькотехнологічному секторі в більшості галузей відбувається зростання 

загальних витрат. Однак в харчовій промисловості, яка є найбільш потужною в 

даній групі, проявилася тенденція до зниження інвестицій в інновації, особливо на 

внутрішні ДіР (на 47%). Позитивним є те, що ці витрати динамічно зростали у 

виробництві меблів та виготовлені виробів з деревини. Однак у цілому галузі цієї 

групи мають дуже малу частку витрат на внутрішні ДіР, яка зменшилася (з 5,6% у 

2015 р. до 4,7% у 2018 р.), що підтверджує обґрунтованість їх віднесення до цього 

сектору. Аналіз обсягу і динаміки інвестицій в інновації показав, що найбільш 

позитивну динаміку та найбільший потенціал інвестування за досліджуваний 

період мали галузі середньо-високотехнологічного сектору, за винятком хімічної 

промисловості.  
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Основним результатом інноваційної діяльності є випуск інноваційної 

продукції, і особливо важливо – продукції нової для ринку, що свідчить про дійсно 

інноваційні зрушення у виробництві. Дані таблиці 2.12 свідчать, що обсяг РІП в 

поточних цінах зріс несуттєво – усього на 8%.  

За досліджуваний період ціни виробників промислової продукції зросли в 1,8 

рази, тому в цінах 2015 р. обсяг РІП значно скоротився, за нашими підрахунками – 

на 40%. В основному її виробництво сконцентровано в переробній промисловості, 

в добувній виробляється дуже незначна її частка, однак за досліджуваний період 

відбулося збільшення її обсягу більше, ніж у 5 разів. Частка інноваційної продукції, 

що є новою для ринку, становила у цілому по промисловості менше 1/3 загального 

її випуску (по 31,6% у 2015 і 2018 роках) [4, с. 82; 34, с. 172].  

У високотехнологічному секторі обсяг РІП зріс на 76,5%, що забезпечило 

зростання частки цього сектору в загальному обсязі інноваційної продукції 

промисловості з 4,7% до 7,7%. Однак при цьому знизилися обсяг (майже на 20%) і 

частка (на 1,5%) продукції, нової для ринку, що обумовлено падінням обсягів РІП, 

нової для ринку, у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції.  

Галузі середньо-високотехнологічного сектору демонструють суперечливу 

динаміку. У виробництві автотранспортних засобів відбулося зростання 

інноваційної продукції в 1,7 разів та продукції, нової для ринку – у 2 рази. Це 

забезпечило зростання частки цієї галузі в загальному обсязі РІП з 9,5% до 15,1%. 

Однак інші ВПД даного сектору демонструють спадну динаміку. Обсяги РІП у 

виробництві електричного устаткування залишилися майже без змін, однак обсяг 

продукції, нової для ринку, зменшився на 55%. Ще гірша динаміка у хімічному 

виробництві та виробництві машин і устаткування, де обсяг РІП зменшився майже 

на половину, а продукції, нової для ринку, – більше ніж на 60%. Тому цей сектор 

погіршив свої позиції у виробництві та реалізації інноваційної продукції. Якщо у 

2015 р. його частка складала 38% РІП, то у 2018 р. – 32%, відповідно продукції, 

нової для ринку – 74% і 42%. 

Середньо-низькотехнологічний сектор має дві проблемні галузі – коксове 

виробництво, де інноваційна діяльність практично призупинилася, та металургійне 
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Таблиця 2.12 – Динаміка і структура реалізованої інноваційної продукції за 

технологічними секторами промисловості* 

 

Обсяг РІП, млн грн 
Обсяг РІП, що є новою 

для ринку, млн грн 
Структура РІП за ВПД,% 

2015 р. 2018 р. 

2018р. 

у % до 

2015р. 

2015 р. 2018 р. 

2018р. 

у % до 

2015р. 

Загальний  

обсяг РІП 

РІП, що є 

новою для 

ринку 

2015р. 2018р. 2015р. 2018р. 

Промисловість України 23050,1 24861,1 107,9 7284,2 7863,8 108,0 100 100 100 100 

Переробна промисловість 22897,9 24429,1 106,7 7282,1 7840,7 107,7 99,3 98,3 99,9 99,7 

Високотехнологічний сектор 
виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

препаратів 
624,5 879,8 140,9 62,3 97,5 156,5 2,7 3,5 0,8 1,2 

виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної 

продукції 
466,1 1044,9 224,2 332,9 220,6 66,3 2,0 4,2 4,6 2,8 

Усього за сектором 1090,6 1924,7 176,5 395,2 318,1 80,5 4,7 7,7 5,4 4,0 

Середньо-високотехнологічний сектор 
виробництво хімічних речових і 

хімічної продукції  
1918,9 963,7 50,2 944,4 369,8 39,2 8,3 3,9 13,0 4,7 

виробництво електричного 

устаткування 
1389,0 1382,7 99,5 1120,2 495,5 44,2 6,0 5,6 15,3 6,3 

виробництво машин і устатку-

вання, не віднесених до інших 

угруповань 
3246,9 1854,7 57,1 2606,1 961,1 37,0 14,1 7,5 35,7 12,2 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів та ін.  
2187,2 3746,7 171,3 733,4 1493,7 203,7 9,5 15,1 10,1 19,0 

Усього за сектором 8742,0 7947,8 90,9 5404,1 3320,1 61,4 37,9 32,1 74,1 42,2 

Середньо-низькотехнологічний сектор 
виробництво коксу та продуктів 

нафтопероблення 
270,6 к - 21,1 - - 1,2 к 0,3 - 

виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мін. продукції  
565,5 2092,2 370,0 262,4 1070,8 408,1 2,5 8,4 3,6 13,7 

металургійне виробництво, вир-

во готових метал. виробів, крім 

машин і устаткування 
6174,6 3718,7 60,2 150,2 237,1 158,0 26,8 14,9 2,1 3,0 

Усього за сектором 7010,7 5810,9 82,9 433,7 1307,9 301,6 30,5 23,3 6,0 16,7 

Низькотехнологічний сектор 
виробництво харчових 

продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 
4874,5 6292,4 129,1 877,6 2253,1 256,7 21,1 25,3 12,0 28,7 

текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та ін.  
112,8 437,6 387,9 56,5 25,0 44,2 0,5 1,8 0,8 0,3 

виготовлення виробів з 

деревини, виробництво паперу 

та поліграфічна діяльність  
675,2 1295,9 191,9 1,4 447,8 

у 320 

разів 
2,9 5,2 0,02 5,7 

виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
391,8 713,7 182,2 113,5 168,1 148,1 1,7 2,9 1,6 2,1 

Усього за сектором 6054,3 8740,2 144,4 1049,0 2894,0 275,9 26,2 35,2 14,4 36,8 

* Розраховано і складено автором за: [4, с. 82; 34, с. 172] 
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виробництво, де обсяг реалізованої інноваційної продукції скоротився на 40%. Не 

дивлячись на це, в металургії в 1,6 разів зріс випуск РІП, нової для ринку. 

Виробництво гумових і пластмасових виробів демонструє потужне нарощування 

реалізації інноваційної продукції – у 3,7 рази її загального обсягу, та у 4 рази – нової 

для ринку. Тому, не дивлячись на те, що загальний обсяг РІП даного сектору 

зменшився на 17%, а її частка з 30,5% до 23,3%, частка інноваційної продукції, 

нової для ринку, суттєво зросла (з 6 до 16,6%).  

Усі галузі низькотехнологічного сектору демонструють нарощування РІП, у 

цілому по сектору вона збільшилася на 44,4%, а його частка в загальному обсязі 

РІП з 26,2 до 35,2%, в 1,3 рази. Ще більше зростання у випуску продукції, нової для 

ринку (крім текстильного виробництва, де її обсяг знизився майже на 56%), – 

2,8 разів, що забезпечило підвищення частки даного сектору у її випуску до 35%. 

Слід відзначити, що за обсягом РІП та її часткою, у тому числі нової для ринку 

лідером стала галузь з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів – 25,3% загального обсягу РІП та 28,7% - нової для ринку.  

На основі проведеного аналізу можна зробити загальний висновок, що рівень 

технологічності реалізованої інноваційної продукції у 2018 р. порівняно з 2015 р. 

знизився. Незважаючи на те, що обсяг РІП високотехнологічного сектору зріс 

майже в 1,8 рази, він займає невелику частку в загальному обсязі цієї продукції 

(7,7%). Суттєве зниження РІП середньо-високотехнологічного сектору призвело до 

того, що ці два сектори забезпечують випуск менше 40% усієї реалізованої 

інноваційної продукції. При цьому сукупна частка продукції, що є новою для 

ринку, зменшилася майже у двічі – з 79,5% до 46,2%. Лідером в динаміці 

реалізованої інноваційної продукції є низькотехнологічний сектор. Проведений 

аналіз підтверджує висновок, зроблений зарубіжними експертами [39], що у 

виробництві інноваційної продукції в Україні почала переважати частка менш 

наукомістких галузей. А це негативно позначатиметься на подальшому 

технологічному розвитку економіки країни та її конкурентоспроможності.  

Обсяг інноваційної продукції галузі, виражений як частка загального обсягу 

продукції цієї галузі, відображає показник інноваційної ємності продукції даної 
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галузі. Інноваційна ємність продукції широко варіюється по ВПД і має виражену 

негативну динаміку. Порівняно з 2015 р. в усіх галузях промисловості, за винятком 

виробництва гумових і пластмасових виробів, інноваційна ємність продукції 

знизилася, найбільше – у середньо-високотехнологічному секторі промисловості 

(таблиця 2.13).  

 

Таблиця 2.13 – Інноваційна ємність продукції промисловості України у 2015 і 

2018 роках*  

 
 

2015 р. 2018 р. 

2018 р. до 

2015р., 

+,- 

Промисловість України 1,4 0,8 -0,6 
Переробна промисловість 2,1 1,3 -0,8 

Високотехнологічний сектор 
виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

препаратів 
3,0 2,4 -0,6 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції 
6,4 5,8 -0,6 

Середньо-високотехнологічний сектор 

виробництво хімічних речових і хімічної продукції 3,3 1,3 -2,0 
виробництво електричного устаткування 6,1 3,3 -2,8 
виробництво машин і устаткування, не віднесених до 

інших угруповань  
7,7 2,6 -5,1 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
5,4 5,2 -0,2 

Середньо-низькотехнологічний сектор 

виробництво коксу та продуктів нафтопероблення  0,4 0,0 -0,4 
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
0,8 1,3 +0,5 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім машин і устаткування 
2,1 0,7 -1,4 

Низькотехнологічний сектор 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 
1,3 1,0 -0,3 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів 
0,8 1,5 -0,7 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 
1,5 1,4 -0,1 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
1,7 1,2 -0,5 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів  - 0,1 +0,1 

* Складено автором за: [4, с. 82; 34, с. 172] 
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Слід відзначити, що зниження інноваційної ємності продукції промисловості 

у 2017-2018 рр. не обумовлено спадом економічної діяльності, оскільки економіка 

в цей період мала позитивну динаміку економічного зростання. Тому зниження 

інноваційності економіки можна пояснити відсутністю ефективних механізмів 

стимулювання інноваційної діяльності та впровадження інновацій. Це обумовлює 

зниження ефективності інноваційної діяльності, яке ми розрахували як відношення 

реалізованої інноваційної продукції до обсягу витрат на інновації (таблиця 2.14).  

 

Таблиця 2.14 – Обсяг РІП на одиницю інвестованих в інноваційну діяльність 

коштів, млн грн* 

 

 2015 р. 2018 р. 
2018 р. у 

% до 

2015 р. 

1 2 3 4 

Промисловість України 1,668641 2,041141 122,3 

Переробна промисловість 1,738443 2,210518 127,2 

Високотехнологічний сектор 
виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

препаратів 
0,392916 1,478655 376,3 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції 
2,535909 2,218942 87,5 

Середньо-високотехнологічний сектор 

виробництво хімічних речових і хімічної продукції 14,65928 8,689811 59,3 

виробництво електричного устаткування 7,479806 2,570074 34,4 
виробництво машин і устаткування, не віднесених до 

інших угруповань  
4,342517 1,766886 40,7 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
4,637829 4,059703 87,5 

Середньо-низькотехнологічний сектор 

виробництво коксу та продуктів нафтопероблення  10,05948 н/д - 
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
4,428348 2,424615 54,8 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім машин і устаткування 
0,781466 0,838036 107,2 

Низькотехнологічний сектор 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 
3,164643 4,70671 148,7 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів 
2,785185 5,504403 197,6 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу 

та поліграфічна діяльність 
4,70195 2,806193 59,7 
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Закінчення табл. 2.14 

1 2 3 4 
виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
4,778049 3,866197 80,9 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів  0,191307 0,327741 171,3 

* Розраховано і складено автором за: [4, с. 70, 82; 34, с. 150, 172] 

 

Дані таблиці 2.14 свідчать, що найвища віддача від інвестицій в інновації у 

2015 р. була в хімічному виробництві та виробництві електричного устаткування, 

однак у 2018 р. вона суттєво знизилася. Ефективність інвестицій в інновації сильно 

диференціюється за ВПД, найнижчою вона була в металургійному виробництві. 

Суттєве зростання ефективності відбулося в фармацевтичній промисловості, однак 

при низьких його значеннях в 2015 році. У середньо-високотехнологічному секторі 

зниження ефективності відбулося в усіх галузях, найбільше у виробництві 

електричного устаткування та машинобудівній галузі. Її зростання відбулося в 

харчовій промисловості і текстильному виробництві.  

Аналіз інноваційної діяльності за ВПД виявив нестабільну динаміку і суттєву 

розбіжність між технологічними секторами промисловості. Частка 

високотехнологічного сектору в загальному обсязі інноваційної діяльності є 

незначною і має тенденцію до скорочення як за обсягами інвестицій в інновації, так 

і за часткою реалізованої інноваційної продукції, нової для ринку. У середньо-

високотехнологічному секторі інвестиції в інновації зростають, однак обсяги 

реалізованої інноваційної продукції скорочуються, що негативно позначається на 

продуктивності інвестицій. Зростання інноваційної діяльності у середньо-

низькотехнологічному та низькотехнологічному секторах промисловості, які 

мають незначну частку витрат на внутрішні ДіР, веде до зниження наукомісткості 

інноваційної продукції та примітивізації інноваційної діяльності у промисловості. 

Інноваційна ємність продукції широко варіюється за видами промислової 

діяльності і має виражену негативну динаміку. Частка інноваційної продукції в 

загальному обсязі реалізованої продукції промисловості  зменшилася в усіх видах 

промислової діяльності, окрім виробництва гумових і пластмасових виробів. Це 
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може бути пов’язане зі зниженням ефективності інвестицій в інновації. Аналіз 

показав, що обсяг РІП на одиницю інноваційних витрат знизився в більшості 

галузей.  

 

2.4 Оцінювання стану інноваційної діяльності в промислових комплексах 

регіонів України та її впливу на регіональний економічний розвиток 

 

Організація промислової та інноваційної діяльності здійснюється не лише на 

рівні підприємств і галузей, але й в просторовому  аспекті – на рівні регіонів, кожен 

із яких має певні ресурси та управлінські інструменти для забезпечення 

інноваційного розвитку промислових комплексів. Регіони України суттєво 

відрізняються за географічним розташуванням, природними ресурсами, 

соціальними параметрами та економічним потенціалом [24; 40; 41]. Розмір, 

структура та економічний потенціал регіональних промислових комплексів також 

суттєво різняться (таблиця 2.15).  

Дані таблиці 2.15 свідчать, що найбільшу частку валової доданої вартості 

(ВДВ) у загальному обсязі України забезпечують м. Київ (23,7%), 

Дніпропетровська (9,7%), Харківська (6,6%), Київська (5,5%), Львівська (5,1%),  

Донецька та Одеська (по 5,0%) області. При цьому найбільший обсяг реалізованої 

промислової продукції та її частку в загальному обсязі України мали 

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Харківська і Полтавська області, які є 

найбільш промислово розвиненими регіонами України. До них також 

наближаються Київська та Львівська області, які мають значну частку переробної 

промисловості у ВДВ. Промислові підприємства цих регіонів забезпечують 

працевлаштування значної частки населення – 25,8% зайнятих у Донецькій області, 

24,6% у Дніпропетровській, 22,2% у Запорізькій. У Київській, Полтавській, 

Харківській  цей показник складав 17-18%. В інших областях частка регіональної 

зайнятості у промисловості коливається переважно в межах 10-15%, а найнижчою 

вона є в Одеській області (8,5%) та м. Києві (7,6%).  
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Таблиця 2.15 – Основні показники промислового розвитку регіонів у 2018 р.* 

 

 
ВДВ, 

млн грн 

Частка 

регіону 

у ВДВ, 

% 

Частка 

добув. 

пром.у 

ВДВ,% 

Частка 

перероб. 

пром. у 

ВДВ,% 

Обсяг 

РПП, 

млн грн 

Частка 

регіону 

у 

РПП,% 

Зайнятість 

населення 

у пром-ті, 

тис. осіб 

У % до зайнятих 

у пром-

ті 

у 

регіоні 

Україна 3018190 100 7,1/100 13,6/100 2508580 100 2461,5 100  

АР Крим … … … … … … … … … 

Вінницька 94204 3,1 0,5 3,5 77104,1 3,1 70,9 2,9 10,9 

Волинська 52982 1,8 0,0 1,7 30897,9 1,2 51,6 2,1 13,9 
Дніпропетровська  294048 9,7 29,7 16,1 481481,4 19,2 345,0 14,0 24,6 

Донецька 149616 5,0 15,2 9,4 311993,2 12,4 191,4 7,8 25,8 

Житомирська 67343 2,2 2,0 1,9 44400,2 1,8 76,0 3,1 14,7 

Закарпатська 47448 1,6 0,1 1,2 23861,9 1,0 58,1 2,4 11,6 

Запорізька 114855 3,8 1,3 8,5 211238,2 8,4 162,7 6,6 22,2 
Івано-

Франківська 
68145 2,3 3,0 2,0 71160,9 2,8 70,0 2,8 12,4 

Київська 167220 5,5 0,3 6,4 114297,4 4,6 137,5 5,6 18,2 

Кіровоградська 56614 1,9 1,8 1,3 29574,0 1,2 49,7 2,0 13,1 

Луганська 30940 1,0 0,4 0,7 22846,6 0,9 58,2 2,4 19,5 

Львівська 154907 5,1 4,7 4,6 100229,1 4,0 157,0 6,4 14,8 

Миколаївська 68964 2,3 0,3 2,2 58187,5 2,3 64,3 2,6 13,0 

Одеська 151245 5,0 0,0 3,6 58166,5 2,3 85,0 3,5 8,5 

Полтавська 146783 4,9 22,0 5,5 186759,6 7,4 102,3 4,2 17,6 

Рівненська 50109 1,7 0,4 1,5 37645,7 1,5 64,0 2,6 13,5 

Сумська 59454 2,0 1,7 2,2 48004,2 1,9 67,4 2,7 13,9 

Тернопільська 43610 1,4 0,3 1,1 21791,6 0,9 36,7 1,5 8,9 

Харківська 198227 6,6 14,5 6,5 190358,2 7,6 236,4 9,6 18,8 

Херсонська 48659 1,6 0,0 1,3 28744,4 1,1 39,7 1,6 8,9 

Хмельницька 66017 2,2 0,2 1,7 42746,9 1,7 65,0 2,6 12,5 

Черкаська 77810 2,6 0,2 3,6 70242,2 2,8 75,6 3,1 14,5 

Чернівецька 31340 1,0 0,1 0,4 15479,3 0,6 42,1 1,7 11,0 

Чернігівська 61384 2,0 1,3 1,9 35997,1 1,4 51,1 2,1 11,9 

м. Київ 716266 23,7 0,0 11,2 195371,4 7,8 103,8 4,2 7,6 

м. Севастополь … … … … … … … … … 

* Розраховано і складено автором за: [42] 

 

 

У своєму дослідженні ми акцентували увагу на добувній та переробній 

промисловості, де у найбільшій мірі здійснюються інноваційні процеси. 

У сукупності ці два укрупнені види промислової діяльності створюють в Україні 

20,7% ВДВ, а у низці регіонів – значно більше: у Дніпропетровській – 45,8%, у 

Донецькій – 24,6%, у Полтавській – 27,5%. Добувна промисловість найбільш 

сконцентрована у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській і Полтавській 

областях, про що свідчить її частка у ВДВ. Переробна промисловість більш 

рівномірно розміщена по території України, що ілюструє рисунок 2.5, у той же час 

лідерами є м. Київ та Дніпропетровська область, високий рівень її розвитку мають 
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Донецька, Запорізька, Харківська, Полтавська, Київська, Львівська, Вінницька, 

Черкаська, Одеська області. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Обсяги випуску валової доданої вартості переробної 

промисловості у регіонах України у 2018 р.* 

* Джерело: [43, с. 59] 

 

При формуванні власних підходів до оцінювання інноваційного розвитку 

промислових комплексів регіонів ми виходимо з тих міркувань, що регіони 

України та їх промислові комплекси за своїм потенціалом суттєво відрізняються. 

Тому для аналізу тенденцій їх інноваційного розвитку доцільно брати не абсолютні 

показники, а відносні, які більш об’єктивно висвітлюють досягнення і проблеми 

інноваційної активності промислових комплексів регіонів.  

Для оцінки інноваційної діяльності промисловості регіонів відібрано низку 

найбільш важливих показників, які її характеризують, а саме:  

частка промислових підприємств, які займаються інноваційною діяльністю;  
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динаміка і структура витрат за напрямами інноваційної діяльності;  

частка промислових підприємств, які впроваджують інноваційні процеси та 

інноваційні види продукції, з них нові для ринку;  

частка промислових підприємств, які реалізують інноваційну продукцію, з них 

нову для ринку, у загальній кількості ІАП промисловості;  

частка РІП у загальному обсязі РПП та частка РІП, нової для ринку. 

Аналіз рівня інноваційного розвитку промисловості регіонів показує суттєву 

розбіжність між промисловим розвитком та інноваційною активністю промислових 

підприємств. Лідерами за часткою ІАП у 2015-2018 роках є: Харківська обл. (28-

30%, стабільно кожного року), Кіровоградська обл. (22-26% крім 2016 р.), 

Тернопільська (20-27%, крім 2015 р.), Івано-Франківська (21-22%), Миколаївська 

(23-31%) і Запорізька (20-22%), однак в останніх двох областях у 2018 р. їх частка 

знизилася до 15% (таблиця Ж.1 додатку Ж). У таких промислово розвинених 

регіонах, як Дніпропетровський, Донецький і Полтавський частка підприємств, що 

здійснюють інновації коливається в межах 10-16%. Найнижча інноваційна 

активність підприємств промислового комплексу спостерігається у Закарпатській, 

Луганській і Рівненській областях. У більшості регіонів України відбулося 

зменшення частки ІАП у 2018 р.: у Миколаївській – на 16,1% відносно 2015 р., у 

Запорізькій – на 5,8%, у Львівській – на 5,9%. 

Динаміка обсягів витрат на інноваційну діяльність у цілому по Україні за 

досліджуваний період був нестабільним (таблиця Ж.2 додатку Ж), найбільшим у 

2016 р., але у 2018 р. він скоротився майже на 12% порівняно з 2015 р. У десяти 

регіонах і м. Києві відбулося скорочення витрат на інновації, найбільше – у 

Дніпропетровській області (у 2018 р. лише 9,1% від обсягу 2015 р.) та у 

Хмельницькій – 22% обсягу 2015 р.  Обсяг інвестицій в інновації стабільно зростав 

у Запорізькій області (у 13 разів порівняно  з 2015 р., за обсягом вона на першому 

місці), в Тернопільській – в 9,4 рази, Київській – 4,6 рази, Одеський – в 4,5 рази, 

Харківській – майже у 2 рази (за обсягом на другому місці), у Житомирській, 

Сумській, Чернігівській – більше, ніж у 3 рази. Однак, це динаміка в поточних 

цінах, за досліджуваний період ціни виробників промислової продукції зросли у 2,8 
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рази, отже реальні інвестиції були значно меншими і в багатьох областях вони 

фактично знизилися. 

Здебільшого витрати спрямовуються на придбання машин, обладнання, 

програмного забезпечення, в середньому по Україні у 2015 р. – 80%, у 2018 р. – 

68%. Позитивним є зростання частки витрат на внутрішні ДіР, що вказує на якісні 

зрушення в інноваційному процесі, найбільшою вона була у Миколаївській, 

Полтавській, Кіровоградській і Харківській областях. Низькими ці витрати є у 

Київській, Запорізькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Тернопільській 

областях. При цьому підприємства багатьох регіонів в останні роки не надають 

інформацію щодо цих витрат, посилаючись на її конфіденційність. У таблиці 2.16 

наведено динаміку витрат на інновації в окремих регіонах.  

 

Таблиця 2.16 – Динаміка обсягу і структури витрат за напрямами інноваційної 

діяльності в окремих регіонах України* 

 

 

2015р. 2016р. 2017р. 2018р.  

Загальни

й обсяг 

витрат, 

тис. грн 

З них 

частка у 

% на 

внутр. 

ДіР 

Загальний 

обсяг 

витрат,  

тис. грн 

З них 

частка у 

% на 

внутр. 

ДіР 

Загальний 

обсяг 

витрат,  

тис. грн 

З них 

частка у 

% на 

внутр. 

ДіР 

Загальний 

обсяг 

витрат,  

тис. грн 

З них 

частка у 

% на 

внутр. 

ДіР 

Загальні 

витрати 

2018р. у 

% до 

2015р 

Україна 13813674 13,3 23229458 8,9 9117537 21,3 12180072 22,2 88,2 

Вінницька 575261,6 0,4 723188,9 1,3 100437,3 1,6 365936,9 23,9 63,6 

Дніпропетровська 7568879 0,7 14264728 0,2 1127250 15,1 688062,3 36,1 9,1 

Донецька 827653,4 15,5 610934,6 23,7 725326,4 28,4 725035,8 30,5 87,6 

Запорізька 321051,3 19,2 485798,5 11,4 1393360 9,9 4213621,7 6,2 1312,4 
Івано-Франківська 92189,0  5,3 80467,5  5,2 134192,2  0,5 146153,0  3,2 158,5 

Київська 144771,6 17,3 598892,6 2,2 289694,2 2,0 663665,1 0,7 458,4 

Кіровоградська 127719,1 40,0 262320,4 23,9 504172,2 11,1 163783,4 43,4 128,2 

Львівська 277796,2 12,9 429278,9 8,4 310047,7 16,8 416914,5 40,5 150,1 

Миколаївська 291578,5 78,5 631852,9 51,6 324909,6 82,2 251812,4 72,1 86,4 

Одеська 49670,7 12,9 253712,6 6,5 150149,8 5,7 225145,3 27,9 453,3 

Полтавська 128525,6 85,1 213315,8 15,0 68226,6 37,1 105563,0 46,8 82,1 

Сумська 162349,5 11,2 340009,1 18,6 598478,2 1,2 559934,1 24,4 344,9 

Тернопільська 14557,7  77,5 85871,9  12,0 109734,7  5,8 137125,6  5,6 941,9 

Харківська 667008,1 26,6 1146467,3 23,0 890885,5 33,0 1270123,9 43,3 190,4 

* Розраховано і складено автором за: [3, с. 89; 4, с. 69; 34, с. 148; 44, с. 92] 

 

Кількість підприємств, які впроваджували інноваційні процеси та їх частка в 

загальній кількості інноваційних підприємств, поступово зростає (таблиця Ж.3 

додатку Ж). Якщо у 2015 р. частка таких підприємств у регіонах була в межах 40%-
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60%, то у 2017-2018 рр. у багатьох регіонах вона підвищилася до рівня 70-80%, 

однак цей показник в кожному регіоні із року в рік змінюється, у тому числі в 

багатьох знижується. Наприклад, Сумська область у 2016 р. мала найбільшу частку 

підприємств, що впроваджували інноваційні процеси, а у 2017 р. майже найнижчу.  

Частка промислових підприємств, які впроваджували інноваційні процеси, в 

загальній кількості ІАП регіонів мала нестабільну динаміку з певною тенденцією 

до зростання. Якщо у 2015 р. частка таких підприємств  у регіонах складала 40-

60%, то у 2017-2018 рр. у багатьох регіонах вона була на рівні 70-80% (таблиці Ж.4 

і Ж.5 додатку Ж). У 2018 р. в усіх без виключення регіонах частка підприємств, 

що впроваджували інноваційні види продукції у загальній кількості ІАП 

підвищилася порівняно з 2017 р. У Вінницькій, Рівненській, Чернівецькій та 

Чернігівській областях усі інноваційно активні підприємства впроваджували 

інноваційні види продукції. Однак динаміка їх є нестабільною: у 2016 р. у більшості 

регіонів спостерігалося зростання, у 2017 – спад. У той же час дуже невелика 

кількість підприємств впроваджують продукцію, яка є новою для ринку, що 

свідчить про невисоку якість інноваційних процесів. У Хмельницькій і 

Чернівецькій областях її взагалі не було упродовж останніх трьох і чотирьох років 

відповідно, в багатьох інших регіонах їх частка є дуже низькою, це, насамперед, 

стосується Закарпатської, Миколаївської і Черкаської областей (рисунок 2.6).  

Така ж сама ситуація і з часткою підприємств у регіонах, які здійснювали 

реалізацію інноваційної продукції. У більшості підприємств це була продукція, що 

є новою для самих підприємств, а не для ринку. Навіть у такій інноваційно активній 

області, як Харківська, частка підприємств, що випускала нову для ринку 

продукцію не перевищувала 27%. А у найбільш промислово розвиненій 

Дніпропетровській області частка таких підприємств коливалась в межах 6%-20% 

(рисунок 2.7).  

Одним із найважливіших показників інноваційного розвитку регіонів є обсяг 

РІП та її частка в загальному обсязі РПП. У більшості регіонів України він є дуже 

низьким (таблиці Ж.6 і Ж.7 додатку Ж). Загальний обсяг РІП у цілому в Україні 

збільшився за 2015-2018 роки лише на 8%, а її частка у загальному обсязі РПП 
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неухильно знижувалася. Лише у двох областях вона зросла: у Кіровоградській та 

Чернігівській з 2,3% і 0,5% у 2015 р. до 4,8% і 2,7% у 2018 р. відповідно. 

Незважаючи на це, відсоток такої продукції все одно є вельми незначним. 

В окремих областях її частка була вищою від інших регіонів, однак знижувалася: 

Сумська – з 7,1% до 2,1%; Закарпатська – з 4,6% до 2,4%; Харківська – з 3,4% до 

2,5%. Дуже низькими обсяг та частка інноваційної продукції була в 

Дніпропетровській області, яка має найбільший промисловий потенціал, що вказує 

на її технологічне відставання, яке характерне і для більшості інших регіонів 

(рисунок 2.8). Про це свідчить також і частка реалізованої інноваційної продукції, 

яка є новою для ринку. У багатьох регіонах дані про цю продукцію взагалі відсутні. 

У 2015 р. найбільший її обсяг мали Сумська та Харківська області, однак у 

подальшому її частка суттєво знизилася. У 2018 р. найбільшу її частку (більше 50%) 

мали Київська, Тернопільська, Черкаська та Вінницька області.  

 

 

 

Рисунок 2.6 – Частка промислових підприємств, що впроваджували 

інноваційні види продукції, у тому числі нові для ринку в Україні  

та регіонах станом на 2018 р.* 

* Побудовано автором за: [4, с. 66, 74] 
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Рисунок 2.7 – Динаміка частки промислових підприємств Дніпропетровської 

та Харківської областей, які реалізували інноваційну продукції, у тому числі нову 

для ринку* 

* Побудовано автором за: [4, с. 66, 79] 

 

 

Рисунок 2.8 – Динаміка частки реалізованої інноваційної продукції у 

загальному обсязі реалізованої промислової продукції в Україні та регіонах, %* 

* Побудовано автором за: [3, с. 102; 4, с. 81; 34, с. 170] 
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На основі проведеного аналізу виявлено такі особливості інноваційного 

розвитку промислових комплексів регіонів.  

По-перше, відсутність тісного зв’язку між рівнем промислового розвитку 

регіону та рівнем інноваційної активності. Регіони, які мають найбільший 

промисловий потенціал (наприклад, Дніпропетровська, Донецька, Полтавська) за 

більшістю параметрів інноваційного розвитку значно відстають від інших регіонів. 

І, навпаки, регіони з невеликим промисловим потенціалом, показують значні 

успіхи в багатьох сферах інноваційної діяльності (наприклад, Кіровоградська, 

Івано-Франківська області щодо частки підприємств, які здійснюють інновації).  

По-друге, практично в кожному регіоні має місце велика розбіжність значень 

показників інноваційної діяльності із року в рік, що вказує на нестабільність 

інноваційних процесів у промислових комплексах регіонів. При цьому показники 

окремих областей у суміжні роки можуть відрізнятися в рази і десятки разів. 

По-третє, проявляється тенденція до зниження інноваційної активності 

промислових підприємств як загалом в економіці України, так і в промислових 

комплексах більшості регіонів. На це вказує зменшення частки інноваційно 

активних підприємств, обсягів інвестицій і реалізованої інноваційної продукції та 

інших показників. Лише в небагатьох регіонах спостерігається протилежна 

тенденція  і то не за всіма параметрами інноваційної діяльності. 

По-четверте, не дивлячись на те, що промислово розвинені регіони 

(Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Полтавська області) 

забезпечували основну частку обсягу реалізованої інноваційної промислової 

продукції, питома вага інноваційної продукції в регіональному випуску промислової 

продукції була дуже низькою, не перевищувала 5%, що свідчить про низький 

технологічний рівень промислових комплексів регіонів. 

По-п’яте, практично в усіх регіонах переважає імітація інновацій, оскільки 

більшість підприємств освоює та випускає інноваційну продукцію, що є новою 

лише для цих підприємств. Частка інноваційної продукції, що є новою для ринку, у 

більшості областей не досягає 25% і лише у 2018 р. кількість тих регіонів, які мають 

більшу частку, збільшилася. Знижується доступність інформації про випуск 
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продукції, нової для ринку. У 2019 р. 14 регіонів не оприлюднили таку інформаціє, 

посилаючись на комерційну таємницю, що ускладнює аналіз інноваційної 

діяльності.  

Одержані результати дослідження вказують на необхідність розробки і 

реалізації інноваційно орієнтованої промислової політики регіонів. Вони також 

обумовлюють необхідність більш глибокого аналізу інноваційної діяльності у 

регіонах у розрізі провідних підприємств регіонів з метою пошуку сфер і суб’єктів, 

які б стали драйверами динамічного інноваційного розвитку регіонів.  

Узагальнену оцінку інноваційної діяльності промислових комплексів регіонів 

здійснено на основі методу рейтингів (рангів). Слід відзначити, що цей метод 

досить широко використовується в дослідженні й оцінці соціально-економічних 

процесів. Ранжирування є одним із найбільш розповсюджених методів, що 

застосовують при проведенні оцінювання. Так, у публікації [45] обґрунтовується 

використання цього методу для оцінки конкурентоспроможності підприємств. 

Автором роботи [46] пропонуються методичні підходи до оцінювання 

інвестиційної привабливості регіонів, у тому числі з використанням рангового 

методу. У статтях [47; 48] ранговий метод використано для оцінювання 

інвестиційно-інноваційної привабливості регіонів. Цей метод також 

використовується у практичній діяльності бізнесом. У 2018 р. Офісом ефективного 

регулювання, який фінансується ЄС у рамках проєкту FORBIZ, було проведено 

масштабне дослідження Regional Doing Business, яке визначало місця регіонів  в 

рейтингу легкості ведення бізнесу [49]. 

Ранжування як метод оцінки регіонів використовується і в державному 

управлінні. Кабінет Міністрів України у 2015 році затвердив «Порядок проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики» [50] з використанням рейтингової оцінки. Однак, до сукупності 

показників, які оцінюють інвестиційно-інноваційний розвиток регіонів, увійшов 

лише показник частки РІП у загальному обсязі РПП, що не дає системного 

уявлення про інноваційну діяльність в промисловості регіонів.  
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Для узагальненого оцінювання інноваційної діяльності промислових комплексів 

регіонів у 2015-2018 роках нами використано такі показники: 1) частка 

промислових підприємств, які займались інноваційною діяльністю, в загальній 

кількості промислових підприємств регіону; 2) щорічні індекси витрат на інновації 

промислових підприємств у регіонах; 3) частка промислових підприємств, які 

впроваджували інноваційні процеси, у загальній кількості інноваційних 

підприємств регіону; 4) частка промислових підприємств, які впроваджували 

інноваційні види продукції, у загальній кількості інноваційних підприємств 

регіону; 5) частка підприємств, які реалізували інноваційну продукцію, у загальній 

кількості інноваційних підприємств регіону; 6) частка РІП в загальному обсязі РПП 

регіону; 7) частка РІП, що була новою для ринку, в загальному обсязі РІП регіону.  

Метод рангів визначає загальне положення, сильні та слабкі сторони 

оцінюваного регіону за обраними параметрами інноваційної діяльності. У нашому 

аналізі застосування даного методу ґрунтується на визначенні місця регіону за 

кожним параметром оцінювання шляхом ранжування досягнутих значень 

показників. Оскільки всі показники є показниками-стимуляторами, то найвищий 

ранг – 1 отримує найбільше значення показника, нижчим значенням показників 

відповідають нижчі ранги. Це дозволяє визначити, за якими порівнюваними 

критеріями оцінювання регіон випереджає інші регіональні утворення, а за якими 

– відстає. Узагальнена оцінка регіону здійснюється за сумою рангів усіх показників 

для кожного року дослідження. Найкращу оцінку (перше місце) присвоюють 

регіону, який займав найвищі позиції за показниками, тому лідером буде той 

регіон, який  отримав найменшу суму рангів (балів). Цей метод дозволяє визначити 

місце регіону за показниками інноваційної діяльності серед інших регіонів 

України, та визначити чинники, які сприяють підвищенню, або навпаки, зниженню 

рейтингу. Його перевага в простоті і швидкості оцінювання, однак недолік – у 

неможливості визначення відриву регіонів один від одного за параметрами оцінки,  

тому даний метод доповнюється аналітичним аналізом показників інноваційної 

діяльності у регіонах, що було зроблено вище. 
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Результати ранжування регіонів за окремими показниками і роками свідчать 

про значну диференціацію регіонів за видами і результатами інноваційної 

діяльності (таблицях Ж.8-Ж.14 додатку Ж). За показником частки промислових 

підприємств, які займались інноваційною діяльністю, високі ранги мали 

Харківська, Миколаївська (окрім 2018 р.), Тернопільська і Кіровоградська області 

в окремі роки. За індексом витрат на інноваційну діяльність спостерігається 

найбільша волатильність показників, лідери із року в рік мінялися. Більш-менш 

близькими значення індексів витрат були в Тернопільській та Харківській 

областях. За показником частки підприємств, які впроваджували інноваційні 

процеси, високі ранги мали Львівська і Тернопільська області (окрім 2018 р.) та 

Рівненська область. За часткою підприємств, які впроваджували інноваційні види 

продукції, лідерами є Чернівецька та Чернігівська (окрім 2016 р.) області, високі 

ранги мала Запорізька область. За показником частки підприємств, які реалізували 

інноваційну продукцію, найвищі ранги займали Чернівецька, Сумська (окрім 

2017 р.) області, а у 2017-2018 рр. і Житомирська область. За показником частки 

РІП в загальному обсязі РПП регіону (відсутні дані за 2016 рік) стабільного лідера 

не було. Однак високі ранги отримували Сумська область (1-й у 2015, 3-й у 2017, 

5-й у 2018 роках), Харківська  (відповідно за роками 3, 2, 3), Кіровоградська 

(8, 4, 1), Закарпатська (2, 4, 4) і Запорізька (5, 1, 5) області. За показником частки 

РІП, що була новою для ринку, також стійкого лідера не було, найкращі позиції 

займала за всі роки Харківська область (2-е місце у 2015 і 2017 роках і 6-те у 

2018 р.). В інших регіонах ранги за цим показником за окремі роки сильно 

змінювалися.  

Ілюстрація проведеного аналізу наводиться в таблиці 2.17, де за всіма роками 

дослідження  наведено по 2 регіони з найкращими і найгіршими результатами. 

У 2018 р. дві області поділяли друге місце (Вінницька і Запорізька), набравши 

однакову суму балів. Дані таблиці дають змогу визначити не лише позиції кожного 

регіону відносно інших, але й за якими показниками інноваційної діяльності 

регіони мають переваги, а за якими – невикористані можливості.  
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Таблиця 2.17 – Регіони України за зведеними рангами показників, які мали 

найкращі та найгірші результати*  

 

Регіони, роки 

дослідження1 

За часткою 

під-в, які 

займались 

інновац. 

діяльністю, 

у загальній 

кількості 

під-в 

регіону 

За 

індексом 

витрат 

на 

інновації 

пром. 

під-в 

регіону 

За часткою 

під-в, які 

впроваджували 

інновац. 

процеси у 

загальній 

кількості 

інновац. під-в 

регіону 

За часткою 

під-в, які 

впроваджували 

інновац. види 

прод-ції, у 

загальній 

кількості 

інновац. під-в 

регіону 

За часткою  

під-в, які 

реалізували 

інновац. 

продукцію, 

у загальній 

кількості 

інновац. 

під-в 

регіону 

За часткою 

РІП у 

загальному 

обсязі 

РПП 

регіону 

За часткою 

РІП, що 

була 

новою для 

ринку, у 

загальному 

обсязі РІП 

регіону 

Сума 

балів 

за 

ранга-

ми 

2015         

Сумська 7 21 19 4 1 1 3 56 

Запорізька 5 10 18 1 7 5 12 58 

Волинська 21 19 11 23 18 9 20 121 

Миколаївська 1 17 23 20 17 24 16 118 

2017         

Сумська 7 4 22 3 6 3 1 46 

Харківська 1 11 12 11 10 2 2 49 

Рівненська 23 21 8 18 22 24 16 132 

Луганська 20 18 15 15 21 21 16 126 

2018         

Чернігівська 18 7 7 1 1 2 16 52 

Вінницька 14 2 18 1 1 15 4 55 

Запорізька 9 3 13 5 10 5 10 55 

Волинська 17 23 22 23 12 13 19 129 

Хмельницька 22 22 17 21 15 24 19 140 

1 2016 р. не включено до оцінки через відсутність усіх показників, тому порівнювати ранги 

цього року з іншими роками  було б некоректним.  

* Складено автором за даними таблиць Ж.15-Ж.18 додатку Ж.  

 

Узагальнену оцінку параметрів інноваційного розвитку регіонів наведено 

в таблиці 2.18, де по кожному року (окрім 2016 р.), що аналізувався, для усіх 

регіонів було визначено зведені ранги за всіма показниками, розраховано суму 

рангів, на основі чого визначено узагальнені рейтинги регіонів за кожним роком.  

Лідером серед регіонів за параметрами інноваційної діяльності промислового 

комплексу у 2015 і 2017 роках була Сумська область, однак у 2018 р. вона знизила 

свій рейтинг через погіршення показників з впровадження інноваційних видів 
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продукції та випуску продукції, що є новою для ринку. Друге місце практично 

стабільно утримує Запорізька область. Високі ранги має також Харківська область, 

однак у 2018 р. її переміщення з 2-ї на 5-ту позицію обумовлено зниженням рангів 

за показниками частки підприємств, що впроваджують і реалізують інноваційну 

продукцію та тих, які реалізують інноваційну продукцію, що є новою для ринку. 

 

Таблиця 2.18 – Розподіл регіонів на основі суми рангів за показниками 

інноваційної діяльності у 2015-2018 роках* 

 

 

Сума рангів за 

показниками інноваційної 

діяльності 

Узагальнені рейтинги 

регіонів 

Сума рангів 

за 2015, 2017- 

2018 роки 

 2015р. 2017р. 2018р. 2015р. 2017р. 2018р.  

Вінницька 78 97 55 9 15 2 26 

Волинська 121 101 129 24 18 23 65 

Дніпропетровська 109 117 117 21 21 22 64 

Донецька 112 58 100 22 6 20 48 

Житомирська 86 104 81 13 19 10 42 

Закарпатська 98 99 113 15 17 21 53 

Запорізька 58 50 55 2 3 2 7 

Івано-Франківська 91 83 92 14 12 18 44 

Київська 83 88 69 11 13 7 31 

Кіровоградська 70 72 83 6 9 12 27 

Луганська 99 126 90 17 23 17 57 

Львівська 62 80 83 3 11 12 26 

Миколаївська 118 98 99 23 16 19 58 

Одеська 108 93 82 20 14 11 45 

Полтавська 98 106 84 15 20 14 49 

Рівненська 104 132 86 19 24 16 59 

Сумська 56 46 59 1 1 4 6 

Тернопільська 63 74 73 4 10 8 22 

Харківська 64 49 63 5 2 5 12 

Херсонська 78 64 63 9 7 5 21 

Хмельницька 99 119 140 17 22 24 63 

Черкаська 71 57 85 7 4 15 26 

Чернівецька 75 57 79 8 4 9 21 

Чернігівська 84 70 52 12 8 1 21 

1 Див. виноску до таблиці 2.17.  

* Складено автором за даними таблиць Ж.15-Ж.18 додатку Ж. 
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Досить високі місця займають Чернівецька, Чернігівська, Херсонська і 

Тернопільська, Кіровоградська області. Стабільно низькі рейтинги за нашою 

оцінкою мають Хмельницька, Дніпропетровська, Волинська області. У 2018 р. дві 

області суттєво покращили свої позиції та вийшли в лідери: Чернігівська – завдяки 

поліпшенню показників частки підприємств, які впроваджують інноваційні види 

продукції та реалізують інноваційну продукцію, частки РІП у загальному обсязі 

РПП; Вінницька – завдяки зростанню індексу витрат на інновації та збільшенню 

частки підприємств, які впроваджують та реалізують інноваційну продукцію 

(рисунок 2.9).  

 

 
 

Рисунок 2.9 – Дрейфограма зміни рейтингів регіонів за сумою рангів, 

розрахованих за обраними параметрами інноваційної діяльності* 

Примітка: регіон, що займає найкращу позицію у рейтингу відповідного року, має 1-й ранг 

(місце), а той, що займає нижчу позицію в рейтингу – 24-й.  

* Побудовано автором за власними розрахунками. 
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України (див. таблицю 2.18). Виявлено, що лідером за параметрами інноваційного 

розвитку за досліджуваний період є промисловий комплекс Сумської області, на 

другому місці знаходиться Запорізька область, третє місце займає Харківська 

область, четверте місце поділяють Херсонська, Чернівецька і Чернігівська області, 

п’яте місце займає Тернопільська область. Серед регіонів-аутсайдерів переважають 

області з низьким рівнем промислового розвитку (Волинська, Хмельницька, 

Рівненська, Закарпатська області). Однак найбільш промислово розвинений регіон 

– Дніпропетровський – опинився на передостанньому 23 місці. Багато інших 

промислових регіонів також не продемонстрували високих показників 

інноваційності промисловості.  

Отже, проведений рейтинговий аналіз підтвердив зроблений раніше висновок, 

що інноваційна діяльність промислових комплексів регіонів має великий розмах 

варіації за окремими роками, і що рівень промислового розвитку та інноваційної 

діяльності в регіонах не співпадають. Окрім Харківської і Запорізької областей, 

інші промислово розвинені регіони не демонструють високого рівня інноваційної 

активності, у той час як в багатьох інших регіонах зі слабшим промисловим 

потенціалом якісні показники інноваційної діяльності є значно кращими. Такі 

результати дослідження обумовлюють необхідність більш глибокого аналізу 

інноваційної діяльності у регіонах в розрізі галузей промисловості та провідних 

підприємств регіонів.  

У цьому підрозділі компаративний аналіз інноваційного розвитку 

промислових комплексів регіонів доповнено оцінкою їх впливу на загальний рівень 

регіонального економічного розвитку. Для визначення такого впливу, 

з використанням пакету прикладних програм «Statistika», здійснено кореляційно-

регресійний аналіз залежності ВРП від низки показників, які характеризують 

параметри інноваційності промисловості регіонів України. Ці показники наведено 

у підрозділі 4.1. Аналіз здійснено за період 2015-2018 років, оскільки залучення 

попередніх років до аналізу неможливе через зміну методології збору статистичної 
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інформації щодо інноваційної діяльності підприємств промисловості20, за 2019 р. 

відсутні дані за деякими з обраних показників (зокрема, витрат підприємств на 

інновації, у тому числі на внутрішні ДіР, обсягу РІП, нової для ринку), тому 

включення цього року до аналізу унеможливило би проведення достовірної оцінки.  

Ідентифікація регресійних залежностей для визначення впливу інноваційної 

діяльності промислових комплексів регіонів на їх соціально-економічний розвиток 

базується на таких вихідних гіпотезах: 1) інноваційна діяльність впливає на 

соціально-економічний розвиток регіону в кожному часовому періоді (рік в рік); 2) 

інноваційна діяльність впливає на регіональний розвиток з певним лагом 

запізнення (взято лаг в один рік); 3) інноваційна діяльність може мати позитивний 

вплив на регіональний розвиток лише в тих регіонах, де її рівень є суттєво більшим. 

Для реалізації цього підходу в якості об’єктів спостереження взято 14 регіонів з 

вищою рейтинговою оцінкою за показниками інноваційної діяльності. Вихідні дані 

для розрахунків наведено в таблицях К.1-К.4 додатку К.   

Розраховано декілька варіантів регресійних залежностей, в яких комбінуються 

різні факторні ознаки, оскільки деякі ознаки пов’язані між собою адитивною 

залежністю21, які наведено таблиці К.5 додатку К. Розраховані регресійні лінійні і 

степеневі множинні залежності свідчать про досить високу ступінь зв’язку між 

обсягами ВРП і обраними параметрами інноваційної діяльності промисловості 

регіонів, про що свідчать коефіцієнти детермінації, які в більшості моделях 

перевищують значення 0,6. В усіх моделях позитивний вплив має параметр Х1 – 

кількість інноваційно активних підприємств, хоча з показником їх частки (Х2) 

зв’язку не виявлено.  

За першою гіпотезою найкращу апроксимацію відображає таке рівняння 

лінійної моделі в натуральному вигляді:  

 
20 Починаючи з 2015р., до статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності 

промислових підприємств залучаються підприємства видів економічної діяльності 

промисловості з кількістю працюючих 50 осіб і більше, до 2014 р. включно – всі підприємства 

видів економічної діяльності промисловості. Тому порівнювати дані за 2015 і подальші роки з 

аналогічними даними попередніх років буде некоректним.  
21 Наприклад, обсяг загальних витрат і витрат на внутрішні ДіР та витрати на машини, 

обладнання і програмне забезпечення, які є часткою загальних витрат; також це стосується обсягу 

РІП та обсягу РІП, нової для ринку. 
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Y1(xi) = 27,931 +3,645 x1
  - 0,181x4 + 0,025x5  - 0,107х7 + 0,371x8;     (2.1) 

Dy1xi = 0,725; Fp= 9,47; Fα{α = 0,05; 𝑣1 = 5; 𝑣2 = 18} = 2,77; Fp>Fα 

У сукупності усі чинники, які включені у багатофакторну регресійну модель, 

на 72,5% (Dy1xi = 0,725) обумовлюють зміну обсягів ВРП.  Наведені параметри 

рівняння (2.1) свідчать, що у цілому за всіма регіонами склалася пряма залежність 

з показниками підприємств, які займаються інноваційною діяльністю (а1= 3,645), з 

обсягом витрат на машини і обладнання (а5= 0,028) та кількістю впроваджених 

технологій  (а8= 0,371). Однак такий показник, як  обсяг витрат на внутрішні ДіР не 

мав позитивного впливу на ВРП, що може пояснюватися незначним їх розміром. 

За більшістю моделей виявлено також позитивний вплив на ВРП обсягу 

реалізованої інноваційної продукції, в той же час обсяг РІП, яка є новою для ринку, 

не має позитивного впливу, що також може пояснюватися її незначною часткою. 

Залежності за другою гіпотезою (з урахуванням часового лагу в один рік) 

показали позитивний вплив на обсяги ВРП як загальних витрат на інноваційну 

діяльність, так і  окремих їх складових (витрат на внутрішні ДіР та матеріально-

технічне забезпечення). Так, за рівнянням (10) таблиці К.5 додатку К кожен 

відсоток зростання витрат на внутрішні ДіР призводять до зростання ВРП через рік 

на 0,055%, а зростання витрат на придбання машин, обладнання та програмного 

забезпечення – на 0,047% за умови, що одночасно на зміну ВРП впливають всі ті 

чинники, що включені в регресійну залежність. Отже, виявлено, що віддача від 

інвестицій в інновації в більшій мірі проявляється з певним часовим лагом. 

Третя гіпотеза стосувалася визначення залежності між обраними 

показниками у регіонах з вищим рейтингом інноваційності, передбачалося виявити 

більший вплив параметрів інноваційної діяльності промисловості на обсяги ВРП. 

Розраховані регресійні моделі (рівняння (11) – (22) в таблиці К.5 додатку К) 

показали, що суттєвих відмінностей за напрямками та силою впливу чинників 

інноваційної діяльності на  економічний розвиток регіонів не спостерігається. За 

всіма моделями основні фактори, які обумовлюють зростання ВРП, пов’язані зі 

збільшенням кількості інноваційно активних підприємств. Наприклад, за 

рівняннями (14, 16, 18, 20, 22) параметри при Х1 суттєво не відрізняються, вони 
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коливаються в  межах від 0,73 до 0,991 і свідчать про пряму еластичність – 

зростання кожного відсотку кількості підприємств, що здійснюють інновації, 

супроводжується збільшенням ВРП на 0,76-0,991%. У той же час, аналіз впливу 

обсягів витрат на інноваційну діяльність як в цілому, так і за окремими 

напрямками, показав зворотній вплив. Зміна обсягів реалізованої продукції (Х6) 

виступає чинником економічного зростання, розраховані коефіцієнти в рівняннях 

(16, 20, 22) показують, що кожен відсоток приросту РІП обумовлює зростання ВРП 

на 0,186-0,236% за визначених раніше умов. Наведені розрахунки також свідчать, 

що кількість впроваджених нових технологічних процесів, який є досить низьким,  

не стимулює економічний розвиток.  

Отже, кореляційно-регресійний аналіз показав позитивний вплив параметрів 

інноваційної діяльності промислових підприємств у регіонах на рівень 

економічного регіонального розвитку. В розрахованих регресійних моделях вони 

на 60-70% визначають зміну рівня валового регіонального продукту. Виявлено 

найбільший вплив на ВРП показника кількості інноваційно активних підприємств, 

пряму залежність між динамікою обсягів валового регіонального продукту та 

обсягів реалізованої інноваційної продукції. Виявлено, що більший позитивний 

вплив витрат на інновації на економічний регіональний розвиток здійснюється з 

певним часовим лагом.  

 

2.5 Висновки до розділу 2 

 

Здійснено комплексну оцінку інноваційних процесів у промисловості за 

видами економічної діяльності та регіонами України, що дозволило відобразити 

сформованість, направленість та ефективність галузевих та регіональних 

інноваційних екосистем. На основі проведеного дослідження зроблено такі 

висновки. 

1 Інноваційна діяльність, виступаючи найважливішою складовою сучасного 

економічного розвитку, потребує аналізу та оцінки. Наразі існують різні підходи 

міжнародних організацій, зарубіжних та українських вчених до оцінки 

інноваційного розвитку. Ці методики роблять певний внесок в дослідження 



200 

інноваційного розвитку галузей промисловості та регіонів, дають уявлення про 

загальний рівень їх інноваційності, однак вони мало інформативні щодо 

особливостей, чинників і напрямів інноваційних процесів у тому чи іншому виді 

промислової діяльності, зокрема у розрізі регіонів. Тому науково-методичні 

підходи до аналізу і класифікації ВПД за рівнем та якістю їх інноваційної 

діяльності, до оцінки інноваційного розвитку промислових комплексів регіонів 

мають значний потенціал для вдосконалення. Подальші дослідження у цій площині 

є доцільними як з позицій підвищення об’єктивності таких оцінок, так і виявлення 

досягнень і слабких місць інноваційного розвитку промисловості України.  

Існуючі підходи до оцінки інноваційного розвитку галузей промисловості 

стали науково-методологічною основою розробки авторської методики оцінки та 

класифікації галузей промисловості України за рівнем інноваційної діяльності. Її 

особливість в тому, що запропоновано три блоки оцінки і три таксономії ВПД 

України: за рівнем інноваційної активності, за якістю інноваційної діяльності та її 

ринковою спрямованістю. Обгрунтовано перелік показників, метод їх нормування 

до їх середнього значення по Україні та визначення інтегральних індексів за ВПД, 

що дозволяє виявити галузі промисловості, які є національними лідерами з 

інновацій та галузями-аутсайдерами, створити науково-аналітичне підґрунтя для 

більш детальної оцінки інноваційної діяльності ВПД та обґрунтування 

стратегічних векторів інноваційного розвитку національної промисловості. 

2 На основі запропонованої авторської методики здійснено аналіз і таксономію 

ВПД України за рівнем, параметрами якості та ринковою орієнтацією інноваційної 

діяльності у 2015-2019 роках. Виявлено, що більшість ВПД належить до груп з 

низьким і середнім рівнем інноваційної активності: у 2015 і 2017 роках їх 

налічувалося 10, у 2018-2019 роках – 11. До рейтингової оцінки не увійшли галузі 

з добування кам’яного та бурого вугілля та коксове виробництво, по яких 

статистична інформація не надавалася в повному обсязі, що не дозволило би 

здійснити достовірну оцінку. Також з рейтингової оцінки було опущено 2016 р. 

через відсутність усіх показників державної статистики. До групи галузей з 

відносно високим рівнем інноваційної активності стабільно входить 
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фармацевтична галузь, яка все більше проявляє ознаки інноваційного лідера, а 

також металургійна промисловість (у 2015 р.) і виробництво автотранспортних 

засобів (у 2017 р.). 

3 З позицій якісної характеристики інноваційної діяльності здійснено оцінку 

галузей за параметрами розвитку власних ДіР та запозичення зовнішніх знань. 

Аналіз цих параметрів дозволив виявити ВПД, які віднесено до макрогрупи 

«генератори знань», та тих, які в своїй інноваційній діяльності в основному є 

«технологічними послідовниками». Для цього кожний ВПД оцінювався окремо за 

набором показників, обраних в авторській методиці для визначення цих 

характеристик. За результатами оцінки виявлено, що більшість ВПД слабо 

орієнтовані на генерування знань, значною мірою орієнтовані на ДіР в основному 

підприємства фармацевтичної індустрії, галузей з виробництва комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції, електричного устаткування і автотранспортних 

засобів. Виявлено лідерів серед технологічних послідовників, якими є 

фармацевтична промисловість і металургійне виробництво, в інших галузях ранги 

із року в рік суттєво змінювалися. Виявлено, що переважна більшість галузей 

промислової діяльності слабо орієнтовані як на власні наукові розробки, так і на 

запозичення зовнішніх знань. Зроблено висновок, що інноваційні лідери і ті галузі, 

що наближаються до них, є лідерами в генеруванні знань та здійснюють 

достатньою мірою технологічні запозиченні, що в комплексі забезпечує їм більш 

динамічні інноваційні процеси.   

4 Здійснено оцінку ринкової спрямованості та орієнтації інноваційної 

діяльності ВПД з метою виявлення галузей – виробників інноваційної продукції, 

ринкових інноваторів і міжнародних інноваторів. Групування ВПД за їх 

належністю до виробників інноваційної продукції показує, що у різні роки від 6 

(2015 р.) до 10 (2017 р.) галузей промисловості були слабо та помірно орієнтовані 

на випуск інноваційної продукції. Виявлено, що лідерами з виробництва 

інноваційної продукції є переважно фармацевтична і металургійна промисловість, 

галузі з виробництва комп’ютерів і автотранспортних засобів, які входили до групи 

ВПД, значною мірою орієнтованих на випуск інноваційної продукції. Цей показник 
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поступово покращується порівняно з 2017 р., коли до цієї групи входило лише 2 

галузі, у 2019 р. вона охоплювала вже 5 галузей. Ринковими інноваторами визнано 

ті галузі промисловості, де нова для ринку продукція переважає в загальному обсязі 

РІП. Виявлено, що такими є виробництво комп’ютерів, машинобудівна 

промисловість, а також виробництво гумових і пластмасових виробів. Хоча в 

Україні незначна частка промислової продукції реалізується за кордон, однак є 

галузі, яких можна віднести до міжнародних інноваторів, оскільки їх інноваційна 

продукція переважно орієнтована на міжнародний ринок – це металургійне 

виробництво, виробництво машин і устаткування, виробництво електричного 

устаткування та виробництво меблів. Зроблено висновок, що загальний рівень 

інноваційного розвитку ВПД та якісні параметри інноваційної діяльності між 

собою тісно пов’язані, а порівняння позицій окремих галузей за цими параметрами 

дає змогу виявити їх нереалізований інноваційний потенціал.  

5 Здійснено аналіз та оцінку інноваційної діяльності галузей промисловості, 

які систематизовано за рівнями технологічності, за 2015-2018 роки. Аналіз 

здійснювався за показниками витрат на інноваційну діяльність та її результатів, про 

які свідчить обсяг РІП. Виявлено нестабільну динаміку і суттєву розбіжність 

інноваційної діяльності між технологічними секторами промисловості та 

переважно негативну її динаміку. Частка високотехнологічного сектору в 

загальному обсязі інноваційної діяльності є незначною і має тенденцію до 

скорочення як за обсягами інвестицій в інновації, так і за часткою РІП, нової для 

ринку. У середньо-високотехнологічному секторі інвестиції в інновації зростають, 

однак обсяги РІП скорочуються, що негативно позначається на продуктивності 

інвестицій. Зростання інноваційної діяльності у середньо-низькотехнологічному та  

низькотехнологічному секторах промисловості, які мають незначну частку витрат 

на внутрішні ДіР, веде до зниження наукомісткості інноваційної продукції та 

примітивізації інноваційної діяльності, що негативно позначатиметься на 

подальшому технологічному розвитку економіки країни та її 

конкурентоспроможності. Зроблено загальний висновок, що рівень 

технологічності реалізованої інноваційної продукції у 2018 р. порівняно з 2015 р. 
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знизився. Інноваційна ємність продукції широко варіюється за ВПД і має виражену 

негативну динаміку в усіх ВПД. Така ситуація може бути пов’язана зі зниженням 

ефективності інвестицій в інновації: аналіз показав, що обсяг РІП на одиницю 

інноваційних витрат знизився у більшості галузей, збільшення цього показника 

спостерігалося лише у фармацевтичній та металургійній галузях промисловості, а 

також у текстильному виробництві і харчовій промисловості.  

6 Здійснено оцінку інноваційної діяльності промислових комплексів регіонів 

та виявлено її вплив на регіональний економічний розвиток. При розробленні 

власних підходів до оцінки ми виходили з тих міркувань, що регіони України та їх 

промислові комплекси за своїм потенціалом суттєво відрізняються. Тому для 

аналізу тенденцій інноваційного розвитку обрано не абсолютні показники, а 

відносні, які більш об’єктивно висвітлюють досягнення і проблеми інноваційної 

активності промислових комплексів. На основі аналізу цих показників, 

співставлення їх з основними показниками промислового розвитку регіонів 

виявлено такі особливості інноваційного розвитку промислових комплексів 

регіонів України: відсутність тісного зв’язку між рівнем промислового розвитку 

регіону та рівнем інноваційного активності у промисловості; наявність великої 

розбіжності значень показників інноваційної діяльності із року в рік, що вказує на 

нестабільність інноваційних процесів у промислових комплексах регіонів; 

переважання тенденції до зниження інноваційної активності підприємств у 

промислових комплексах більшості регіонів; наявність дуже низької частки 

інноваційної продукції в регіональному випуску промислової продукції 

промислових регіонів, що свідчить про низький технологічний рівень їх 

промислових комплексів; переважання в усіх регіонах імітації інновацій, оскільки 

більшість підприємств освоює та випускає інноваційну продукцію, що є новою 

лише для цих підприємств.  

7 Здійснено узагальнену оцінку інноваційної діяльності промислових 

комплексів регіонів на основі методу рангів за відібраними показниками для 2015-

2018 років. Застосування цього методу дозволило визначити місце регіону за 

показниками інноваційної діяльності серед інших регіонів України та виявити 
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чинники, які сприяють підвищенню, або навпаки, зниженню їх рейтингів. 

Виявлено, що лідером серед регіонів у 2015 і 2017 роках була Сумська область, 

однак у 2018 р. вона знизила свій рейтинг унаслідок погіршення показників з 

впровадження інноваційних видів продукції та випуску продукції, нової для ринку. 

Друге місце практично стабільно утримує Запорізька область, високі ранги має 

також Харківська область, однак у 2018 р. її переміщення з 2-ї на 5-ту позицію 

обумовлено зниженням рангів за показниками частки підприємств, що 

впроваджують і реалізують інноваційну продукцію. Досить високі місця посідають 

Кіровоградська, Херсонська та Чернівецька області. Стабільно низькі рейтинги за 

нашою оцінкою мають Хмельницька, Дніпропетровська, Волинська області. 

Проведений рейтинговий аналіз підтвердив зроблений раніше висновок, що 

інноваційна діяльність промислових комплексів регіонів має великий розмах 

варіації за окремими роками, і що рівень промислового розвитку та інноваційної 

діяльності в регіонах не співпадають. Окрім Харківської і Запорізької областей інші 

промислово розвинені регіони не демонструють високого рівня інноваційної 

діяльності, в той час як в багатьох інших регіонах зі слабшим промисловим 

потенціалом якісні показники інноваційної діяльності є значно кращими.  

8 Для виявлення впливу інноваційного розвитку промислових комплексів 

регіонів на загальний рівень їх економічного розвитку здійснено кореляційно-

регресійний аналіз залежності валового регіонального продукту від низки 

показників, які характеризують параметри інноваційності промисловості. За 

результатами аналізу виявлено позитивний вплив параметрів інноваційної 

діяльності промислових підприємств у регіонах на загальний рівень їх 

економічного розвитку. В розрахованих регресійних моделях вони на 60-70% 

визначають зміну рівня валового регіонального продукту. Виявлено найбільший 

вплив на ВРП показника кількості інноваційно активних підприємств, пряму 

залежність між динамікою обсягів валового регіонального продукту та обсягів 

реалізованої інноваційної продукції. Виявлено, що більший позитивний вплив 

витрат на інновації на економічний регіональний розвиток здійснюється з певним 

часовим лагом.   
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РОЗДІЛ 3  

СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ЯК УМОВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

3.1 Необхідність та напрями модернізаційних змін в економіці України  

 

Викладений у попередньому розділі аналіз інноваційних процесів у 

промисловості показав, що в останнє десятиліття в Україні відбувається стагнація 

та примітивізація інноваційної діяльності у цій ланці економіки, яка у більшості 

країн виступає драйвером інноваційного розвитку. Це є головною перешкодою для 

розбудови дієвих інноваційних екосистем України.  

В умовах розгортання четвертої промислової революції потреба в модернізації 

промисловості зростає як ніколи, оскільки традиційна індустрія минулого століття 

уже тривалий час перебуває в кризовому стані, а її технологічний потенціал 

зростання вичерпався [1, с. 57]. За таких умов національна промисловість не 

спроможна виконувати провідну роль у забезпеченні інноваційного розвитку 

економіки. Нині у світі відбувається динамічне становлення смарт-промисловості 

(Індустрії 4.0) [2; 3], яка базується на нових цифрових технологіях і кіберфізичних 

виробничих системах. Індустрія 4.0 не може розвиватись на старій структурі та 

матеріально-технічній базі промисловості.  

Тому так важливо, щоб на державному рівні встановлювалися правильні 

пріоритети – розвиток економіки на базі науки і технологій, сучасної переробної 

промисловості, якісної освіти22 – тісно інтегрованих між собою. Державна політика 

провідних країн світу фактично базується на цих пріоритетах [4; 5]. Віддання 

переваги інноваційним чинникам зростання, поєднаних з розбудовою сильної 

політичної влади, непримиренної до проявів корупції, залученням іноземного 

 
22 Рівень освіти безпосередньо впливає на технологічний розвиток, оскільки люди можуть 

використовувати отримані ними знання, навички і компетенції для продукування креативних 

ідей, технологічних розробок і відкриттів, на основі яких розвиватимуться нові індустрії.  
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капіталу, підтримкою експорту промислових товарів, розвитком спеціальних 

економічних, промислових, зон, стимулюванням малого і середнього бізнесу, 

дозволило таким країнам, як Японія, Німеччина, Ізраїль, Ірландія, Фінляндія, 

Сінгапур, Гонконг, Південна Корея, Тайвань здійснити «економічне диво» і стати 

інноваційними економіками світу [3, с. 203-205; 6]. У Південній Кореї, наприклад, 

обов’язок держави розвивати науку і технології, людський потенціал та 

заохочувати інновації закріплений Конституцією (стаття 127) [7]. Будь-які закони, 

розпорядження чи регламенти, які суперечать інтересам інноваційного розвитку 

країни, визначаються як такі, що суперечать Конституції, і автоматично 

скасовуються. Стратегія ЄС «Європа 2020», одним із пріоритетів проголошувала 

розумне економічне зростання на базі знань та інновацій [8]. Така політика 

базується на ідеях неошумпетерівської економічної школи, яка на чільне місце 

ставить структурні зміни в економіці, що здійснюються завдяки інноваціям.  

Інновація, за Й. Шумпетером, це «здійснення нових комбінацій» з наявних 

речей і сил, «роблення речей по-іншому» [9, с. 158; 10, с. 80]. На його думку [9], 

економічний розвиток можливий завдяки підприємцям, які створюють інновації у 

вигляді нових технологій виробництва, продуктів і ринків. Інновації дають 

підприємцям тимчасову монополію на ринках і дозволяють отримувати 

надприбуток (підприємницький прибуток). Але згодом конкуренти починають 

імітувати інновації, прибуток зменшується до «нормального» рівня. Наприклад, 

колись на ринку мобільних телефонів домінувала Nokia, планшетів і MP3-плеєрів 

– Apple, сьогодні пропозицій таких товарів безліч від виробників з усього світу. 

Й. Шумпетер був правий, коли стверджував, що навіть потужні компанії не 

зможуть втриматися від «бурь творчого руйнування» – фіаско тієї ж Nokia у галузі 

мобільних телефонів, зникнення Kodak, занепад General Motors – тому 

підтвердження. Саме процес «творчого руйнування», в ході якого з’являється і 

перестає функціонувати безліч підприємств, змушує їх експериментувати, 

оволодівати знаннями та впроваджувати інновації.  

Послідовники Й. Шумпетера розвинули його ідеї і запропонували концепцію 

національної інноваційної системи, яка у сучасній науковій літературі все частіше 
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іменується інноваційною екосистемою. Дотримуючись ідей неошумпетерівської 

економічної школи, можна стверджувати, що розвиток інноваційної екосистеми 

значною мірою залежить від структури економіки та рівня технологічного розвитку 

країни.  

Економічна природа структурних перетворень, як дієвий важіль впливу на 

стан та якість економічних процесів, знайшла відображення в роботах багатьох 

видатних учених. Зокрема, М. І. Туган-Барановський в циклічному економічному 

розвитку провідну роль відводив циклічному відтворенню основних фондів – саме 

завдяки впровадженню та використанню нових техніки і технологій економічна 

система здатна якісно розвиватися [11]. С. Кузнець зазначав, що структурні 

перетворення є передумовою економічного зростання і, розпочавшись, у 

подальшому формують, стримують або підтримують економічний розвиток країни 

[12]. М.Д. Кондратьєв на підставі сформульованої ним теорії циклів («довгих 

хвиль») виділив три види порушення економічної рівноваги, в основі яких лежать 

структурні зміни. Порушення «першого порядку», на його думку, відповідають 

короткостроковому бізнес-циклу і є лише проявом тимчасового уповільнення або 

активізації розвитку окремих видів діяльності під впливом зміни ринкової 

кон’юнктури. Зміни в обсягах і потоках капіталу між окремими галузями він 

відносив до порушень «другого порядку». Наслідками таких порушень стають 

відповідні зміни міжгалузевого попиту і пропозиції, а стан рівноваги досягається 

вже на іншому рівні виробництва і споживання. Найбільш кардинальні зміни в 

структурі економіки М.Д. Кондратьєв відносив до порушень рівноваги «третього 

порядку», стверджуючи, що їх стимулятором є технологічні відкриття, які 

зачіпають всі фактори виробництва і супроводжуються змінами в технологічному, 

організаційному, ресурсному, інфраструктурному і соціальному забезпеченні 

виробництва [13].  

Й. Шумпетер пов’язував порушення «третього порядку» з інноваціями. Він 

сформулював інноваційну теорію економічного розвитку, в якій показав, що саме 

технологічні інновації є головним рушієм економічного розвитку країни: їх 

відсутність призводить до системних криз і, навпаки, підвищення інноваційної 
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активності дозволяє долати кризові явища в економіці23. Двигуном економічної 

еволюції за Й. Шумпетером, є конкуренція, яка відбувається між агентами 

мінливості – «новаторами», що долають інерцію і прагнуть вивести економічну 

систему з рівноваги, щоб одержати нові можливості, і спадкоємцями існуючої 

системи – «консерваторами», які намагаються зберегти її стабільність завдяки 

недопущенню відхилень від сформованої рівноваги, щоб заблокувати переділ 

ресурсів. Він стверджував, що саме інновації обумовлюють появу довгих хвиль 

економічної активності. Коли інновації впроваджуються в економіку відбувається 

так зване «творче руйнування», що підриває рівновагу існуючої економічної 

системи, її технологічної структури і викликає перебудову останньої на основі 

нового технологічного укладу, в результаті чого і відбувається небувале зростання 

економіки і добробуту населення [15].  

Отже, для подолання техніко-технологічної відсталості, забезпечення 

прогресивних структурних зрушень в економіці має здійснюватися активна 

модернізаційна політика держави. Останніми роками поняття модернізації 

отримало широке наукове визнання як сучасний інструмент вирішення структурно-

технологічних проблем економіки [16-18]. Проте його застосування в практичній 

діяльності потребує поглиблення теоретичних основ взаємозв’язку як із 

загальними положеннями економічної теорії, так і з завданнями розбудови дієвої 

національної інноваційної екосистеми.  

Термін «модернізація» вперше був використаний у 1770 р. і є похідним від 

іменника «сучасний» (modern) і дієслова «модернізувати» (modernize) 

(таблиця 3.1). У загальному вигляді модернізація розуміється як «оновлення, 

удосконалення, надання будь-чому сучасного вигляду, переробка відповідно до 

сучасних вимог» [19]. Модернізація відображає не лише загальний характер змін, 

а ще й характер взаємодій між економічними суб’єктами і суспільством в реалізації 

 
23 Але вперше зв’язок періодів депресії економіки з підвищенням її інноваційної сприйнятливості 

встановив у 1979 р. Герхард Менш. Цей факт він назвав «тріггерним ефектом депресії», маючи 

на увазі, що саме депресія дає поштовх інноваційному процесу, який стимулює розвиток 

економіки та залучення інвестицій (Див.: [14]).   
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державної політики, утворюючи своєрідну інституційну платформу комплексного 

розв’язання проблем інноваційності, ефективності і конкурентоспроможності.  

 

Таблиця 3.1 – Походження терміну «модернізація»*  

 

Modern (сучасний) 

Перша згадка терміну:  

1585 р. 

Пов’язаний із теперішнім часом або з недавнім минулим. Той, 

що базується на новітній інформації, методах або технології  

Modernize (модернізувати) 

Перша згадка терміну:  

1748 р. 

Робити сучасним і більш пристосованим до сучасних смаків і 

потреб. Ставати сучасним, починати використовувати новітню 

інформацію, методи або технологію  

* Складено автором за: [20] 

 

Вперше на комплексному характері модернізації наголосив представник 

класичної теорії модернізації С. Гантінгтон, відзначивши, що модернізація 

призводить до змін практично у всіх сферах людського мислення та поведінки та, 

щонайменше, включає індустріалізацію, урбанізацію, соціальну мобілізацію, 

диференціацію, секуляризацію, поширення засобів масової інформації, підвищення 

грамотності та рівня освіченості, розширення політичної участі [21, с. 288-290].  

Ідеї прихильників класичної теорії модернізації базувалась на поширенні 

економічної та політичної моделі розвитку США на Західну Європу, а потім – на 

всі постколоніальні країни. Вони вважали, що традиціоналізм є перешкодою 

економічним і соціальним змінам, тому традиційні суспільства відстають у своєму 

розвитку, а демократичні країни, навпаки, є взірцем сучасності [22-24].  

У 1970-х роках теорія модернізації зазнала суттєвої критики та одночасно 

пережила період подальшого розвитку. У своїх виступах Р. Пребіш (аргентинський 

економіст), Ф. Кардозу (майбутній президент Бразилії у 1995-2003 рр.), А. Франк 

(німецький економіст, соціолог і політолог) та інші стверджували, що теорія 

модернізації не здатна подолати відсталість країн «третього світу». Вони 

посилались на невдачі латиноамериканських країн, які так і не змогли наздогнати 

розвинені країни. Слід зазначити, що причини невдач цих країни полягали не в 

модернізації, а були обумовлені сукупністю факторів зовсім іншого походження, 

до яких М. Кастельс відносив [25].  
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По-перше, боргову кризу – на глобальних фінансових ринках надлишок 

нафтодоларів, які потрібно було вкласти в оборот, накопичилися у той самий час, 

коли економіки розвинених країн виявилися в найбільш глибокій (після кризових 

1930-х років) рецесії, а процентні ставки в реальному вираженні були негативними. 

Приватні міжнародні банки побачили можливість прокредитувати уряди 

латиноамериканських країн, особливо тих, які були багаті нафтою і тим самим 

потенційно платоспроможними. Банки не були розбірливими і будь-який уряд, 

який прагнув отримати позику, її одержував. При цьому банки розраховували, що 

вони отримають можливість політично впливати на латиноамериканські уряди, 

якщо ті не зможуть розплатитися, що з часом і сталося.  

По-друге, безвідповідальність урядів латиноамериканських країн у 

використанні наданих їм позик. Кошти найчастіше використовувалися 

непродуктивно, а «іноді, – як зазначає вчений, – «екстравагантно»24. Лише Бразилія 

намагалась інвестувати хоча б частину отриманих кредитів в модернізацію 

промисловості, однак це відбувалось на тлі неефективного державного управління. 

Збіг інтересів приватних фінансових компаній, які надавали позики, та 

латиноамериканських урядів, які безвідповідально їх використовували, «створило 

фінансову бомбу уповільненої дії, яка і вибухнула в 1982 р, коли Мексика 

відмовилася від виплати боргу».   

По-третє, впровадження «нав’язаних» рекомендацій міжнародних кредитних 

інститутів на чолі з Міжнародним валютним фондом, згідно яких, 

латиноамериканські країни повинні були різко скоротити державні видатки, 

провести політику жорсткої бюджетної економії, зменшити кредитні можливості 

банків, а, отже, і пропозицію грошей на ринку, провести широкомасштабну 

приватизацію державного сектору, особливо його найприбутковіших компаній, 

шляхом пропозиції їх на торгах іноземному капіталу.  

 
24 Військові диктатори Аргентини, наприклад, закуповували на них озброєння, щоб спробувати 

забрати Мальвіни у Британії; в Мексиці влада загрузнула в корупції; Венесуела зробила 

помилкову ставку на збиткові державні корпорації, особливо в сталеплавильній і нафтохімічній 

галузях; Болівія займалася нелегальним виробництвом кокаїну. 
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Метою запровадження таких заходів проголошувалась реструктуризація та 

досягнення конкурентоспроможності економік латиноамериканських країн у 

глобальному вимірі, що у свою чергу вимагало підвищення їх здатності 

конкурувати в промисловому експорті. Однак модернізація виробництва вимагала 

значних державних і приватних інвестицій у той самий час, коли політика жорсткої 

економії та скорочення витрат залишила латиноамериканські уряди та 

підприємства фактично без коштів. Джерелом інвестицій в економіку могли б бути 

заощадження компаній та населення, але вони прагнули до виживання і не були 

налаштовані на довгострокове інвестування в економіку. Усе це знизило 

технологічну потужність країн і негативно позначилось на їх конкурентних 

позиціях у світі [26].  

Норвезький економіст Е. Райнерт [27] зазначає, що результатом такої політики 

став занепад переробної промисловості латиноамериканських країн, а неефективна 

структура економіки не дала їм можливості розвинути сектор високотехнологічних 

послуг, як це робили багаті країни. Він звертає увагу на дослідження Ф. Ліста, який 

ще у першій половині XIX століття застерігав слабкі країни передчасно відкривати 

ринки для зарубіжних промислових товарів. Спочатку їм потрібно розвинути 

власну промисловість, а вже потім вони можуть вигідно відкритися для глобальної 

вільної торгівлі. Наразі вже очевидно, що ті країни, які знехтували цією порадою 

зробили велику помилку.  

Після завершення розвиненими країнами класичної модернізації на порядок 

денний вийшло питання щодо подальших напрямів їх розвитку. Це послужило 

поштовхом до розвитку теорії модернізації та дослідження її перспектив. У 1970-

1980-х рр. модернізаційні процеси розглядаються вже під іншим кутом зору: вчені 

не обмежуються простим описом індустріалізованого світу, вони намагаються 

спрогнозувати наступні етапи розвитку індустріальних країн. Таким чином 

зароджується теорія постмодернізації, згідно з якою, перехід від традиційного 

суспільства до індустріального є модернізацією, а постмодернізація забезпечує 

трансформацію індустріального суспільства у постіндустріальне. Така 

трансформація передбачає глибокі зміни в економічній, соціальній, політичній, 
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релігійній та культурній сферах життя. Якщо головною метою модернізації є 

економічне зростання, то мета постмодернізації – створення умов для максимізації 

особистого щастя [28].  

Нині економічну модернізацію тісно пов’язують з новою індустріалізацією. 

Науковці виділяють чотири можливі моделі індустріалізації [29, с. 26-27]: 

«традиційну індустріалізацію», «некроіндустріалізацію», 

«постіндустріалізацію», «неоіндустріалізацію».  

Серед типів економічної модернізації найбільшого поширення набули: 

адаптивний (імітаційний) тип, який здійснюється переважно шляхом запозичення 

зарубіжних технологій та формує наздоганяючий тип розвитку економіки та 

креативний тип, що здійснюється на основі власних проривних інновацій, нових 

для світу, які приносять країні конкурентну перевагу і формують випереджаючий 

тип її економічного розвитку. Ці два типи можуть поєднуватися у певних 

пропорціях з перевагою того чи іншого типу відповідно до обраних державних 

пріоритетів [30]. Розвинені країни, які борються за світове лідерство у сфері 

інновацій, віддають перевагу креативному типу модернізації з акцентом на пост- 

та/або неоіндустріалізації.  

Ідеї постіндустріальної модернізації превалювали у світі наприкінці XX – на 

початку XXI століть. Під постіндустріальною модернізацією розуміється перехід 

від індустріального суспільства до суспільства знань. Автором концепції 

постіндустріального суспільства (1973 р.) є американський соціолог і політолог 

Д. Белл, професор Гарвардського і Колумбійського університетів [31]. Він поділив 

розвиток суспільства на три етапи: доіндустріальний, індустріальний та 

постіндустріальний. Головними ознаками постіндустріального суспільства за 

Д. Беллом є: високий рівень розвитку послуг, їх переважання над усіма іншими 

видами господарської діяльності в загальному обсязі ВВП і відповідно чисельністю 

зайнятих у цій сфері (до 90% зайнятого населення); провідна роль наукового знання 

як джерела інновацій та прийняття політичних рішень; створення нових 

«інтелектуальних» технологій [31]. Концепція постіндустріального суспільства 

була розвинута в працях Е. Тоффлера [32] і М. Кастельса. Зокрема, трилогія 
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М. Кастельса [26] отримала всесвітнє визнання та вважається одним з найбільш 

вичерпних досліджень глобальної інформаційної ери.  

В останнє десятиліття пріоритетом розвитку багатьох країн оголошена 

неоіндустріальна модернізація (неоіндустріалізація), яка передбачає перехід до 

нової, «розумної» індустріалізації [33, с. 7] або «перехід до нового, шостого, 

технологічного укладу (Індустрії 4.0), випуску продукції з високою доданою 

вартістю, який характеризується індивідуалізацією, наномініатюризацією, 

біотехнологізацією, когнітивізацією, розвитком адитивних і ключових технологій 

4.0 шляхом реіндустріалізації і решорингу, тобто збільшення в національній 

економіці робочих місць на базі цих технологій» [29, с. 27]. Дана концепція набула 

популярності відносно нещодавно, хоча перші дослідження були розпочаті навіть 

раніше за дослідження постіндустріалізації. Джон Кеннет Гелбрейт у 1967 р. 

висунув ідею нового індустріального суспільства, основною характеристикою 

якого вважав зміну структури робітничого класу шляхом збільшення частки 

зайнятих розумовою кваліфікованою працею [34]. На відміну від концепції 

постіндустріалізації, яка також спирається на зміну структури зайнятих в економіці 

тільки у бік сфери послуг, основним завданням неоіндустріальної модернізації є 

підтримка високих темпів виробництва, але не будь-якого, а високотехнологічного 

і середньо-високотехнологічного.  

Поширення концепції неоіндустріалізації обумовлено сильним впливом 

промисловості на економічні процеси. Так, розмірковуючи над причинами 

багатства і бідності країн, Е. Райнерт зазначає [27], що навіть поверхневий аналіз 

економічного укладу бідних країн дає змогу побачити, що існує прямий зв’язок між 

галузевою структурою економіки та її (не)ефективністю. Вчений нарікає на тому, 

що сучасні керівники розвинених країн забули, як саме їх країни ставали багатими, 

та ведуть бідні країни до ще більшої бідності. У своїх висновках він спирається не 

на абстрактні ідеї чи суб’єктивні переконання, історичний досвід країн, яким 

вдалося розбагатіти, є підставою для його висновків – це Італія і Голландія, Англія 

та Ірландія, Німеччина та Японія, Південна Корея і Сінгапур та інші. І виявляється, 

що усі розвинені на сьогодні країни використовували одну і ту ж саму стратегію – 
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вони відмовлялися від сировинної орієнтації на користь переробної промисловості 

та обов’язково проходили через період, коли емуляція – бажання та прагнення 

зрівнятися або перевершити – була їх головним пріоритетом. Німеччина, 

наприклад, зуміла подолати глибоку післявоєнну кризу завдяки виробничій 

стратегії та свідомому розвитку переробної промисловості. Японія здійснила 

стрімкий економічний ривок завдяки патентам, інтелектуальній власності і 

технологіям. Незважаючи на це, популярні сьогодні моделі розвитку бідних країн, 

які спрямовані на посилення ринкових сил і зниження ролі державного втручання, 

ігнорують важливість розвитку промисловості. Це стосується, у тому числі 

рекомендацій «Вашингтонського консенсусу», яким слідують міжнародні кредитні 

інститути на чолі з Міжнародним валютним фондом.  

Переробна промисловість є рушієм економічного зростання [35; 36], 

виробляючи 15,6% світового ВВП, а у деяких країнах ця частка майже досягає і 

навіть перевищує позначку 30%. Україна, хоча і підкреслює необхідність 

здійснення радикальних структурних перетворень, однак фактично демонструє 

тенденції протилежного змісту. За період незалежності вона майже втратила 

індустріальний базис, на якому може розвиватися економіка інноваційного типу. 

Частка переробної промисловості у ВВП знизилася більше, ніж у 4 рази за період з 

1992 р. по 2019 р. (рисунок 3.1).   

Переробна промисловість є загальновизнаним драйвером інноваційного 

розвитку у світі, зростання продуктивності та експорту. У ЄС підтримання 

конкурентоспроможності промисловості визнано ключовою передумовою 

розбудови сучасної, чистої та справедливої економіки. Європейська промисловість 

забезпечує 80% експорту, 35 млн робочих місць, здебільшого, 

висококваліфікованих із заробітною платою вище середнього [39, с. 8; 40, с. 1]. На 

частку промисловості припадає 64% витрат на дослідження і розробки і майже 50% 

витрат на інновації [41, с.5]. Інноваційна активність великих промислових 

підприємств приблизно вдвічі вища за активність великих підприємств в інших 

секторах економіки [42, с.5].   
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Зважаючи на те, що галузева структура економіки країн-членів ЄС зазнає 

глибоких трансформацій, обумовлених четвертою промисловою революцією, в ЄС 

визнається необхідність здійснення модернізації, аби європейська промисловість 

залишалася конкурентоспроможною на світових ринках [43]. У зв’язку з цим у 

березні 2020 р. була презентована нова Індустріальна стратегія ЄС, мета якої – 

зробити європейську промисловість «більш зеленою, більш циркулярною і більш 

цифровою», підтримуючи при цьому її конкурентоспроможність на світовій арені 

[40, с. 2]. Для цього в ЄС планується [40, с. 2; 43]: розробляти технології, які 

споживатимуть менше енергії, скорочуватимуть відходи і уникатимуть забруднень; 

підтримувати галузі у напрямку їх кліматичної нейтральності; будувати більш 

циркулярну економіку; заохочувати промислові інновації; інвестувати у підготовку 

кадрів та їх перекваліфікацію; створювати цифровий єдиний європейський ринок.  

 
 

 

 

Рисунок 3.1 – Динаміка частки переробної промисловості у ВВП окремих 

країн світу та України, %* 

* Побудовано автором за: [37; 38, с. 3] 
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Державна політика провідних країн світу, у тому числі країн-членів ЄС 

показує, що лише навколо потужної сучасної конкурентоспроможної 

промисловості в Україні можливі розвиток внутрішнього ринку, нарощення 

експорту продуктів і послуг з високою доданою вартістю, підвищення рівня та 

якості життя населення, зниження рівня бідності, формування середнього 

прошарку суспільства. Для цього потрібно здійснювати інвестиції не лише у 

розвиток промисловості, але й в людський капітал.  

Розвиток людського капіталу, інтелекту і освіти, формування сучасних 

компетенцій є умовою науково-технічного прогресу та інновацій і набуває 

особливого значення для країн, що розвиваються, зокрема України, оскільки вони 

лежать в основі неоіндустріалізації, що відіграє ключову роль у диверсифікації та 

подоланні структурної слабкості економіки, розбудові ефективної інноваційної 

екосистеми. Однакові за обсягом інвестиції дають набагато більший ефект за 

наявності висококваліфікованих працівників, здатних швидко й ефективно 

освоювати нові знання, уміння і навики, що є умовою формування сприятливого 

наукового й інноваційного середовища. Оскільки джерелом зростання 

продуктивності праці все більше стають інновації, тому формування адекватного 

вимогам часу інноваційного середовища є можливим лише за умови високого рівня 

розвитку освітньої та наукової систем, постійного оновлювання і нарощування 

знань. Особливо важливо в сфері освіти забезпечити її високу якість, 

безперервність та формування тих знань і навичок, які необхідні сучасній 

інноваційній економіці [44; 45], зробити систему освіти стійкою до глобальних 

викликів сучасності. Так, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 

зазначила, що освіта має важливе значення для життєздатності європейського 

суспільства та економіки [46, с. 1]. Міністри освіти і фінансів країн-членів ЄС 

узгодили спільне бачення, що інвестування в освіту, навики і компетенції є 

необхідністю і має бути стратегічним пріоритетом для ЄС [46, с. 3]. Тому 30 

вересня 2020 р. ЄК опублікувала нове комюніке, яким зобов’язалася розбудувати 

до 2025 р. Європейський освітній простір (European Education Area) [46], 

спрямований, зокрема на пом’якшення та усунення наслідків впливу пандемії 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/eea-communication-sept2020_en
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COVID-19 на європейську освітню систему. В умовах євроінтеграційного 

спрямування для України це має слугувати орієнтиром у запровадженні 

відповідних заходів щодо підтримки національної системи освіти.  

Нехтування цими передумовами забезпечення інноваційного поступу країни 

вже найближчими роками може призвести до того, що Україна буде остаточно 

витіснена з ринку високотехнологічної продукції, що, в кінцевому підсумку, не 

дозволить підняти до сучасних соціальних стандартів рівень життя населення і 

забезпечити економічну безпеку держави в цілому. Тим більше, що для реалізації 

економічного сценарію випереджаючого інноваційного розвитку Україна має 

значний конкурентний потенціал. Так, маючи станом на 1 січня 2019 року 603,5 тис 

км2 території25 та 41,9 млн наявного населення (без урахування населення 

окупованих територій) [47, с. 2, 6], Україна є однією із найбільших країн Європи, 

володіє значними природними [48], людськими та матеріальними ресурсами, до 

яких належать: 1) висококваліфіковане та освічене населення (Україна посідає 24 

місце зі 130 країн за індексом людського капіталу [49, с. 179]); 2) вигідне 

географічне розташування – у центрі Європи на перехресті транспортних шляхів. 

Близькість країни до країн-членів ЄС, легкий доступ до їх ринків є особливо 

привабливим для тих інвесторів, які відкривають бізнес з орієнтацією на експортну 

діяльність; 3) великий споживчий ринок, не насичений окремими групами товарів. 

За умови забезпечення зростання рівня споживання та купівельної спроможності 

населення є гарні перспективи розвитку багатьох секторів економіки країни; 4) 

розвинена мережа наукових установ і університетів, які потрібно повернути 

«обличчям» один до одного та потреб промисловості; 5) промисловий потенціал, 

який потребує інноваційного оновлення [50]. За часів СРСР серед усіх країн (за 

виключенням Російської Федерації) Україна мала найвищий промисловий 

потенціал. Незважаючи на його значні втрати за роки незалежності, він 

 
25 Територія АР Крим та частини Донецької і Луганської областей є тимчасово окупованими, що 

за оцінками сайту інформаційних ресурсів Ukraine Under Attack складає 47 тис км2. Однак згідно 

Закону України № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України», тимчасово окуповані території є невід’ємною 

частиною території України. 
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залишається основною української економіки, забезпечуючи 16,4% ВВП країни26 

[38, с. 3].  

Для того, щоб отримати зиски від нових моделей техніко-технологічного та 

соціально-економічного розвитку, обумовлених процесами глобалізації та 

четвертою промисловою революцією, країна має бути спроможна «на рівних» 

приймати участь у новій системі економічних відносин, що визначається, 

передусім, рівнем її технологічного розвитку та сформованим інституційним 

середовищем. На сучасному етапі Україна значно поступається усім європейським 

країнам у цьому плані, про що свідчить виробництво ВВП. Обсяг ВВП на душу 

населення за ПКС станом на 2019 р. становив 13341,2 дол. США, що є менше в 4,2 

рази, ніж у Німеччині, в 2,6 разів – порівняно з Польщею, в 2,4 рази – порівняно з 

Румунією та в 1,8 рази – порівняно з Болгарією [51].  

За роки постсоціалістичного періоду в Україні відбулися суттєві негативні 

структурно-технологічні зміни, обумовлені процесами ринкової трансформації, 

кризовими явищами і змінами глобального середовища. Як результат, ВВП за 

період 1990-2000 рр. скоротився майже в три рази [52] в основному через значне 

падіння промислового виробництва, яке найбільше постраждало внаслідок 

масштабних формаційних і ринкових перетворень. Так, наприклад, за цей період 

виробництво сталевих труб знизилося майже у 3 рази, автомобілів – у 5,5 разів, 

тканини – майже у 14 разів [53].  

Період економічного відновлення і зростання, який розпочався у 2000 р., був 

перерваний рецесією світової економіки 2008-2009 років, викликаної глобальною 

фінансовою кризою 2007 року. Кризові явища негативно позначились як на темпах 

економічного зростання, так і на структурі видів економічної діяльності, що 

проявилося у збільшенні частки у ВВП низькотехнологічних секторів економіки. 

Протягом 2010-2018 років суттєво знизились обсяги валової доданої вартості 

(ВДВ) індустріального сектору економіки – промисловості та будівництва – на 

23,6% і 19,3% відповідно. Натомість, обсяги ВДВ у сільському господарстві зросли 

на 42,1% – з 80,4 млн грн у 2010 р. до 114,3 млн грн у 2018 р. (рисунок 3.2). 

 
26 Добувна промисловість і розроблення кар’єрів та переробна промисловість в цілому. 
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Аграрний сектор відіграє все помітнішу роль у вітчизняній економіці. Але хоч би 

якою важливою не була аграрна сфера для країни, вона не здатна вивести її на 

вищий технологічний рівень економічного розвитку. Тим більше, що сільському 

господарству притаманно таке явище, як спадна віддача – коли кожну додаткову 

одиницю певної культури все дорожче виробляти через залучення все більших 

площ земель, але менш родючих, у той час як світові ринкові ціни не зможуть 

компенсувати цю різницю. Вирощування сільськогосподарських культур та 

експорт з низьким рівнем переробки обумовлює бідність країни [54]. 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Динаміка обсягів валової доданої вартості за окремими  

видами діяльності в Україні у постійних цінах 2010 р., млн грн* 

* Побудовано автором за: [55, с. 60]  
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25,9%, що, як слушно зазначають учені, «пов’язано з військовим конфліктом на 

сході країни, втратою значної кількості вугледобувних підприємств через окупацію 

частини території Донбасу. Такі структурні зміни хоч і болючі для національної 

економіки, однак не є загрозливими, оскільки відповідають загальносвітовій 
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тенденції структурних зрушень – суттєвому зменшенні частки ресурсовидобувних 

галузей в загальному обсязі економічної діяльності. Найбільш негативним є 

скорочення частки переробної промисловості, яка є основним драйвером розвитку 

економіки» [56, с. 8]. Обсяги ВДВ інфраструктурних галузей промисловості 

(електро- і водопостачання) знизилися суттєво – на 20,9% і 62,4% відповідно. На 

галузі сфери послуг припадає основна частка згенерованої в країні ВДВ  – 62,1% 

станом на 2018 р. [55, с. 60].  

 

 

 

Рисунок 3.3 – Динаміка обсягів валової доданої вартості сфери послуг 

України у постійних цінах 2010 р., млн грн* 

* Розраховано і побудовано автором за: [55, с. 60] 
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і втрату людського капіталу. Німецька національна індустріальна стратегія до 

2030 р. [58] і Франко-німецький маніфест щодо європейської промислової 

політики, придатної для XXI століття [59], визнають важливість активної 

європейської промислової політики для сприяння міжнародній 

конкурентоспроможності Європи в умовах революційних технологічних 

трансформацій, обумовлених четвертою промисловою революцією.  

 

 

 

Рисунок 3.4 – Структура зайнятого населення за сферами економічної 

діяльності в Україні (у % до всіх зайнятих в економіці)* 

* Розраховано і побудовано автором за: [60] 
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на вироби з них – лише 3% [62]. Як видно з рисунку 3.5, сальдо торгівлі продукцією 

машинобудування – основного генератора інноваційних змін в економіці, що 

впливає на розвиток інших сфер господарювання, є від’ємним на 20,9%.  

 

 

    експорт         імпорт 

 

Рисунок 3.5 – Товарна структура зовнішньої торгівлі України у 2019 р.* 

* Побудовано автором за: [62] 

 

Позиції України у світовому високотехнологічному експорті (ВТЕ) є досить 

скромними. Експорт високотехнологічної української продукції становить лише 

5,4% загального експорту промислових товарів, при цьому за період 2012-2018 рр. 

обсяг ВТЕ скоротився в 2,3 рази або на 1,63 млрд дол США і становить станом на 

2018 р. 1,25 млрд дол США, що в 166 разів менше, ніж обсяг ВТЕ Німеччини 

(країни-лідера ЄС за ВТЕ), в 30,1 разів – порівняно з Чеською Республікою, в 16,3 

разів – порівняно з Польщею, в 7,2 – порівняно зі Словаччиною і в 1,6 разів – 

порівняно з туристичною країною Болгарією [63; 64]. І це при добре розвиненому 

за радянських часів наукомісткому секторі виробництва України, який за роки 

незалежності найбільше постраждав як непривабливий і дорогий для бізнесу. 

Фактично, країна опинилась в пастці нового лібералізму, надмірно захопившись 

ідеями вільного ринку, а участь держави у його функціонуванні була зведена до 

мінімуму [65; 66, с. 43]. Це виявилось у відмові від активної промислової політики, 
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формуванні споживацької моделі економіки, що спирається на добувні 

виробництва та аграрну сферу.  

Більша частина ВВП України використовується на кінцеве споживання, рівень 

якого у 2019 р. сягнув 95,2% [38, с. 5]. Тобто майже всі вироблені в країні товари 

та послуги використовуються для задоволення кінцевих потреб суспільства при 

відмові від інвестицій у виробничі потужності. Так, частка капітальних інвестицій 

у ВВП становить лише 12,6% [38, с. 5], хоча ще у 2010 р. дорівнювала 21% ВВП 

[67]. Для порівняння, у Німеччині вона складає 22% ВВП, у Чеській Республіці – 

26%, у Словаччині і Румунії – по 23%, Словенії – 21%, Польщі – 20% ВВП, а у 

Китаї – взагалі 44% ВВП [67]. Високі норми інвестування в основний капітал 

дозволяють цим країнам підвищувати продуктивність праці, збільшувати товарну 

різноманітність, розширювати свою присутність на глобальних ринках.  

В Україні ж при наявному рівні валового нагромадження основного капіталу 

годі й казати про інноваційний розвиток, адже, враховуючи масштаби накопичених 

в економіці проблем, його буде явно недостатньо для здійснення структурних і 

технологічних перетворень [50; 68, с. 55]. Вже наразі ступінь зносу основних 

засобів виробництва у промисловості є одним із найвищих – 59,1%, у переробній 

промисловості – 64,6%, у той час як загалом по економіці – 55,1%, а у сільському 

господарстві – 35,7% [69, с. 240]. Наведені дані свідчать, що промисловість 

порівняно з іншими ланками економіки перебуває у значно гіршому становищі. 

Фізичне і моральне знецінення основних засобів, брак інвестицій в їх модернізацію 

зумовили падіння промислового виробництва та його деградацію, що проявилося у 

погіршенні структури виробленої промисловістю продукції за рівнем 

технологічності [56, с. 9] (таблиця 3.2).  

Так, частка інвестиційних товарів за період з 2008 по 2019 роки скоротилася у 

загальному обсязі РПП в 1,5 рази, частка споживчих товарів тривалого 

(багаторазового) використання залишалася майже незмінною і складає всього 1,3% 

від загальному обсягу РПП (див. таблицю 3.3). Однак саме виробництво цих видів 

товарів потребує нових знань, інновацій та висококваліфікованих фахівців. 

Наведені дані свідчать про суттєві диспропорції у структурному і технологічному 
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устрої промисловості, які останнім часом проявилися у тенденції 

деіндустріалізації. Це негативним чином позначається і на соціально-трудовій 

сфері, оскільки звужується сфера прикладання праці для висококваліфікованих 

працівників, знижуються можливості працевлаштування, зростає безробіття, 

підвищується трудова міграція з України, що призводить до втрати трудового 

потенціалу.  

 

Таблиця 3.2 – Динаміка структури реалізованої промислової продукції за 

основними промисловими групами*  

 
 2008р. 2010р. 2015р. 2018р. 2019р. 

Товари проміжного споживання 67,4 66,9 38,4 47,5 46,2 
Інвестиційні товари 15,1 12,1 6,9 9,2 10,1 
Споживчі товари 

короткострокового використання 
16,3 19,8 24,6 27,1 28,6 

Споживчі товари тривалого 

(широкого) використання 
1,2 1,2 1,0 1,2 1,3 

Енергія - ** - ** 29,1 15,0 13,8 

* Побудовано автором за: [70, с. 39; 71, с. 44; 72; 73] 

** у 2008-2010 роках енергія не виокремлювалась, а включалась до товарів проміжного 

споживання. 

 

У національній доповіді, присвяченій Цілям сталого розвитку (ЦСР) на період 

до 2030 року, відзначається, що в Україні було сформовано сировинно-орієнтовану 

експортну модель, яка базувалась на конкурентних перевагах дешевих 

енергетичних і трудових ресурсів. У ході трансформаційних процесів так і не 

вдалося наростити економічний потенціал та здійснити масштабні технологічні 

перетворення [74, с.10]. Це обумовлює низькі позиції України у світових 

економічних рейтингах.  

Так, за даними оприлюдненого звіту Всесвітнього економічного форуму про 

глобальну конкурентоспроможність 2019 р. Україна посіла 85 місце серед 141 

досліджуваної країни, опустившись на 2 позиції порівняно з попереднім роком. На 

одну позицію вище України розташована Шрі Ланка, 86 місце посідає Молдова [75, 

с. xiii]. У міжнародному рейтингу «Глобальний індекс інновацій» Україна 
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віднесена до групи країн з доходом нижче середнього рівня і посідає 47 місце серед 

129 країн, опустившись на дві позиції порівняно з 2018 р. У цьому рейтингу 

Російська Федерація випереджає Україну на 1 позицію, а на одну позицію нижче 

знаходиться Грузія [76, с. xxxiv]. За Індексом інноваційного розвитку агентства 

Bloomberg (Bloomberg Innovation Index) у 2020 р. Україна посіла 56 місце серед 60 

досліджуваних країн, знову ж таки опустившись на 3 пункти порівняно з 2019 р. 

Методологія Bloomberg передбачає аналіз семи однаково зважених факторів: 

витрат на дослідження і розробки у % до ВВП; виготовленої доданої вартості; 

продуктивності праці; кількості високотехнологічних підприємств; ефективності 

вищої освіти та відсотку дипломованих спеціалістів; концентрації дослідників; 

патентної активності. Україна потрапила до трійки аутсайдерів за першими трьома 

показниками [77].  

Наявна ситуація є наслідком слабких модернізаційних процесів та відсутності 

прогресивних структурних зрушень в економіці України практично упродовж 

усього періоду незалежності. Вони проявились в консервації застарілої структури 

виробництва, переважанні в економіці низьких технологічних укладів, фізичному і 

моральному старінні основних виробничих фондів, зниженні рівня інноваційної 

активності підприємств та частки інноваційної продукції у загальному її випуску. 

В Україні відбуваються процеси деіндустріалізації економіки, фактично, країна 

перетворилась з індустріально розвиненої (якою була раніше) в аграрно-

індустріальну з низьким рівнем технологічного розвитку та 

конкурентоспроможності на світовій арені.  

Автори роботи [78, с. 21] зазначають, що Україні для забезпечення «зростання 

ВВП на рівні 5-6% на рік інвестиції мусять складати не менш, ніж 30% ВВП». І далі 

обґрунтовують, що такі гроші в Україні є, для спрямування їх на соціально-

економічний розвиток потрібна демонополізація економіки, боротьба з корупцією, 

нова система оподаткування бізнесу, що вимагає політичної волі владних структур, 

відповідальності чиновників і власників підприємств.  

Розуміючи важливе значення неоіндустріального вектору розвитку України, у 

національних ЦСР ставиться завдання 9.4 – «Сприяти прискореному розвитку 
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високо- та середньотехнологічних секторів переробної промисловості, які 

формуються на основі використання ланцюгів «освіта – наука – виробництво» та 

кластерного підходу за напрямами: розвиток інноваційної екосистеми; розвиток 

ІКТ; застосування ІКТ в АПК, енергетиці, транспорті та промисловості; 

високотехнологічне машинобудування; створення нових матеріалів; розвиток 

фармацевтичної та біоінженерної галузей» [74, с. 138].  

Реалізація цього завдання повинна дати поштовх процесу нової, «розумної» 

індустріалізації як основи переходу від трудо-, енерго-, матеріаломістких і 

екологічно виснажуючих видів діяльності до високотехнологічних і середньо-

високотехнологічних індустрій, заснованих на людському капіталі, інноваціях та 

дружньому ставленні до природи. Ці заходи необхідно ґрунтувати на новому 

підході до формування та реалізації промислової політики з урахуванням визнаних 

на міжнародному рівні принципів та практики, що зафіксовано в Угоді про 

асоціацію між Україною та ЄС (глава 10). Сучасній промисловій політиці 

властивий дуалізм [29; 79], елементами якого виступають, з одного боку, заходи 

горизонтального впливу щодо сприяння інноваціям, прогресивним структурним 

змінам, конкурентоспроможності через відповідні режими стимулювання, 

оподаткування, кредитування, а, з іншого боку, заходи вертикальної дії щодо 

прямого державного втручання у ті чи інші сектори, види діяльності з метою 

усунення провалів ринку, дисбалансів розвитку економіки.  

Ключова роль у процесах неоіндустріальної модернізації економіки належить 

представникам творчих професій, які, на думку автора теорії креативного класу 

Р. Флориди [80], формують новий, креативний, клас суспільства. Британський 

урбаніст Ч. Лендрі [81], підкреслює зв’язок модернізації з креативним розвитком: 

«… багато міст світу переживають перехідний період, значною мірою пов’язаний з 

процесом глобалізації. Цей процес відбувається по-різному в різних регіонах світу 

…наприклад, в Європі, стара промисловість зникає, а додана вартість в містах 

створюється все більше за рахунок прикладання інтелектуального капіталу до 

продуктів, виробничих процесів і послуг» [81, с. 16]. По суті, сучасна економіка 

стає креативною економікою, оскільки ті види діяльності, в основу яких покладено 
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індивідуальні творчі здібності, навики і талант людей, продукують нематеріальну 

складову продуктів і послуг, забезпечуючи їх унікальність, виключну цінність та 

високу додану вартість. Робочим матеріалом креативної економіки виступають 

знання та інформація, а її продуктом – інновації [80, с. 59]. Основу креативної 

економіки складають креативні індустрії, під якими розуміють широкий набір 

видів діяльності, включаючи товари та послуги, виготовлені культурною 

індустрією, а також ті, що залежать від інновацій – це література, музика, 

виконавське та образотворче мистецтва, кіно, фотографія, радіо і телебачення, 

звукозапис, дослідження і розробки, реклама, архітектура, дизайн і мода, відео, 

програмне забезпечення, комп’ютерні ігри тощо [82].   

Для забезпечення неоіндустріального розвитку України важливим є розвиток 

креативного сектору економіки, оскільки він базується на тих перевагах, які 

Україна ще зберігає попри усі втрати – розвинену систему освіти та високоосвічене 

населення (понад 70% людей мають вищу освіту), розгалужену систему науково-

дослідних інститутів і провідних наукових шкіл [83], традиції винахідництва і 

раціоналізаторства, культурні традиції і народну творчість. Фактично, це 

визнається на державному рівні, про що свідчить затверджений розпорядженням 

Кабінету Міністрів України перелік видів економічної діяльності, які належать до 

креативних індустрій [84]. У Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-

2027 роки [85] одним із напрямів реалізації стратегічної цілі II «Підвищення рівня 

конкурентоспроможності регіонів» визнається «Розвиток креативних індустрій». 

Діяльність Українського культурного фонду [86] спрямована, серед іншого, на 

підтримку та підвищення потенціалу українських креативних індустрій.  

З урахуванням динаміки розвитку креативних індустрій у світі27 можна 

сказати, що вони відкривають перед Україною можливості для стрибка у нові 

швидкозростаючі сфери світової економіки як основи розвитку малого і середнього 

 
27 Креативні індустрії є одним з найбільш швидко зростаючих секторів світової економіки та 

новим динамічним сектором світової торгівлі: за період 2002-2015 рр. світова торгівля 

креативними товарами і послугами подвоїлася з 208 млрд дол до 509 млрд дол (Див.: [87]). 

Креативні індустрії забезпечують майже 30 млн робочих місць по всьому світу, у них працюють 

більше людей у віці 15-29 років, ніж будь-якому іншому секторі, і очікується, що найближчими 

роками вони складатимуть близько 10% світового ВВП (Див.: [88]).  
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бізнесу, нарощення експортного потенціалу, стимулювання інновацій та 

інклюзивного економічного зростання.  

Отже, саме креативний тип модернізації, в основу якого закладені: розвиток 

власної науки і технологій; інвестиції в освіту, навики і компетенції населення; 

прискорена неоіндустріалізація і розвиток креативних індустрій, має бути 

пріоритетним шляхом подальшого розвитку України. Без нової, «розумної» 

індустріальної основи, сильної затребуваної науки, якісної безперервної освіти 

розбудова дієвих інноваційних екосистем, здатних посприяти економічному 

зростанню на рівні темпів, які б забезпечили високі стандарти життя українських 

громадян та гарантували економічну безпеку держави, неможлива.  

Основними напрямами модернізаційних змін в економіці України як умови 

зміцнення та посилення інноваційних екосистем мають стати:  

створення сприятливих економічних та інституційних умов для суттєвого 

збільшення внутрішніх і зовнішніх інвестицій у розвиток високотехнологічних і 

середньо-високотехнологічних галузей промисловості на базі технологій 4.0;  

розроблення та реалізація нової промислової політики, спрямованої на 

неоіндустріальний розвиток країни на основі Індустрії 4.0;   

розвиток промислових кластерів для виготовлення конкурентоспроможної на 

внутрішньому, європейському та світовому ринках кінцевої продукції високого 

ступеня переробки; створення високотехнологічних інноваційних кластерів в 

індустріях 4.0 з метою формування на їх базі нових сучасних галузей економіки;  

стимулювання інтеграції галузей машинобудування з фундаментальною і 

прикладною наукою з метою створення попиту з боку машинобудівних 

підприємств на результати ДіР академічної та галузевої науки, розвитку заводської 

науки та виробництва конкурентоспроможної продукції машинобудування, 

зокрема для переоснащення підприємств традиційних галузей спеціалізації 

регіонів прогресивними технічними і технологічними засобами;  

запровадження спеціальних економічних зон в новому форматі [89] як 

стимулюючих регуляторних режимів та інструментів розвитку регіональних і 

локальних інноваційних екосистем, спрямованих на залучення інвестицій у 
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високотехнологічні та середньо-високотехнологічні галузі промисловості в рамках 

стратегій смарт-спеціалізації з метою поліпшення галузевої структури економіки 

та забезпечення інноваційного вектору змін;  

зменшення економічного тиску на виробників високотехнологічної і середньо-

високотехнологічної промислової продукції шляхом оптимізації оподаткування, 

своєчасного відшкодування податку на додану вартість, регулювання тарифів на 

послуги енергетичних і транспортних монополій, які обслуговують підприємства 

промисловості;   

забезпечення гармонізації нормативно-правової бази України з міжнародними 

стандартами, що сприятиме розвитку міжнародного співробітництва і торгівлі; 

забезпечення державної підтримки експортерів, сприяння розширенню ринків 

збуту української продукції з високим ступенем переробки;   

впровадження на підприємствах сучасних ресурсо- та енергозберігаючих, 

маловідходних технологій, високоефективних очисних споруд, розширення 

застосування технологій з використанням нетрадиційних і відновлювальних 

джерел енергії для зниження техногенного навантаження на природне середовище, 

забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення, що дозволить 

зробити українську промисловість «більш зеленою», безпечною і технологічною 

[90];  

створення високотехнологічних робочих місць в усіх ВЕД, розвиток 

креативних індустрій, малого і середнього бізнесу, що сприятиме зростанню 

попиту на людський капітал; забезпечення розвитку освітньої та наукової систем у 

контексті потреб неоіндустріальної модернізації економіки;   

забезпечення суттєвого підвищення фінансування науки, зокрема академічної 

науки, як шляхом збільшення бюджетного фінансування, так і переходу до 

багатоканальної моделі фінансування з активним залученням коштів бізнесу, 

зарубіжних фондів та інвесторів;  

підвищення якості освіти і професійної підготовки у навчальних закладах, 

забезпечення її відповідності вимогами ринку праці, розвиток STEM-освіти28, 
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забезпечення розвитку професійного навчання на виробництві, запровадження 

системи навчання упродовж життя;  

відродження та розвиток системи професійно-технічної освіти (ПТО), 

забезпечення її модернізації на новій технічній основі відповідно до потреб 

інноваційного розвитку економіки шляхом активного залучення до модернізації 

системи ПТО бізнесу;  

формування інноваційно сприятливого суспільного середовища та споживачів 

інноваційної продукції шляхом розширення рекламно-інформаційної компанії у 

ЗМІ, спрямованої на популяризацію науки в Україні, культурно-просвітницької 

діяльності, підвищення загальної інноваційної культури.  

Неоіндустріальна модернізація економіки здійснюється шляхом широкого 

запровадження інновацій і водночас створює технологічну базу для розбудови 

дієвих інноваційних екосистем на національному, регіональному та локальному 

рівнях.   

 

3.2 Перешкоди на шляху до неоіндустріальної модернізації економіки та 

розвитку національної інноваційної екосистеми України 

 

Перспективи неоіндустріальної модернізації економіки України визначаються 

значною мірою зацікавленістю і здатністю бізнесу займатися розробкою і 

впровадженням інновацій на основі наявної освітньої і дослідницької бази. 

Науковці отримують нові знанні, генерують наукові ідеї та розробки, але 

прикладний результат від їхнього упровадження отримується на виробництві. 

Більше того, як обгрунтовано у підрозділі 1.1, інновації не завжди є результатом 

ДіР і можуть з’являтися безпосередньо у виробництві, їх ініціаторами виступають 

співробітники підприємств, які намагаються задовольнити існуючі потреби 

споживачів. Тому промислові підприємства і підприємці займають центральне 

місце в інноваційній екосистемі, без них неможливе перетворення ідей в інновації 

та підвищення рівня інноваційності економіки.  
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Інноваційна поведінка підприємств і підприємців визначається сформованим 

в країні діловим, регуляторним та інноваційним середовищем, переважанням 

інклюзивних або екстрактивних інститутів, які або стимулюють інновації, або 

блокують їх появу. В Україні загальні умови для інноваційного розвитку економіки 

є несприятливими і складними, у сукупності вони пояснюють глибинні причини 

слабкості та неефективності НІЕС і технологічного занепаду промисловості та 

полягають у такому:  

1. Відсутності стратегії модернізації та розвитку промислового 

комплексу України на основі Індустрії 4.0. Нагальну потребу у такій стратегії 

розуміють і органи влади, і громадськість, спроби її розробити тривають останні 

декілька років. У 2016 р. було розроблено проєкт Стратегії розвитку 

високотехнологічних галузей до 2025 року, однак він так і не був затверджений 

урядом. У ньому визначено основні високотехнологічні напрями для України: 

розвиток ІКТ; застосування ІКТ в АПК, промисловості, енергетиці та транспорті; 

високотехнологічне машинобудування; створення нових матеріалів; розвиток 

фармацевтичної та біоінженерної галузі. Передбачалося, що впровадження 

комплексу заходів з реалізації даної стратегії дозволить: підвищити продуктивність 

виробництва; скоротити технологічне відставання від розвинених країн; поєднати 

науку з промисловістю, забезпечити системне впровадження результатів ДіР у 

виробництво; підвищити рівень інноваційності та наукомісткості економіки.  

У 2018 р. уряд оприлюднив для обговорення проєкт Стратегії розвитку 

промислового комплексу України на період до 2025 року [91], який досі не 

схвалений, незважаючи на те, що його розроблення та реалізація були передбачені 

Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [92]. Проєкт 

містив такий перелік заходів для сприяння розвитку Індустрії 4.0: аудит 

інфраструктури; популяризацію та просування технологій 4.0; застосування ІКТ та 

імплементацію міжнародних стандартів у промисловому виробництві; залучення 

коштів європейської програми «Горизонт 2020»; заохочення просвітницьких 

заходів і розробку переліку нових професій. Однак він не передбачив інструментів 
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фінансової підтримки запровадження цих заходів, а також шляхів з налагодження 

співпраці усіх зацікавлених у цьому процесі сторін.  

Фактично єдиним діючим стратегічним документом, який визначає напрями 

та ініціативи щодо використання та розвитку в Україні потенціалу Індустрії 4.0 є 

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки 

[93]. Вони є важливими для підвищення готовності української промисловості, 

економіки та суспільства до четвертої промислової революції, однак їх реалізація 

обмежується формальними кроками. Держава не ініціює масштабних програм і 

проєктів цифровізації, не запроваджує стимули для підвищення попиту 

підприємств на нові технічні засоби і цифрові технології, не усуває правові та 

податкові бар’єри на шляху розвитку цифрової інноваційно орієнтованої 

економіки.  

У 2018 р. групою експертів Асоціації підприємств промислової автоматизації 

України був розроблений проєкт національної стратегії розвитку «Індустрія 4.0» 

[94], переданий на розгляд уряду і доступний для експертного обговорення. 

Підготовлений фахівцями-практиками у сфері високотехнологічної індустрії, він 

заслуговує на особливу увагу, оскільки з огляду на кризовий стан промисловості 

обґрунтовує, що Україна може бути як мінімум регіональним лідером у сфері 

складних та наукомістких інженерних послуг. У проєкті визначено головні 

стратегічні ініціативи та напрями розвитку Індустрії 4.0: створення екосистеми 

промислових високотехнологічних галузей, прискорення кластеризації в 

індустріях 4.0, цифровізація ключових секторів промисловості, енергетики та 

інфраструктури, інтеграція у світовий простір 4.0 та інші.  

На сучасному етапі стоїть завдання узагальнити і систематизувати усі 

напрацювання з розробки прогресивної стратегії розвитку промислового 

комплексу України на засадах Індустрії 4.0 та прийняти її до реалізації. Саме це має 

бути пріоритетним завданням Кабінету Міністрів України та новоствореного 

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.  

2. Відсутності цілісної системи державного стратегічного планування 

розвитку сфери науки, технологій та інновацій України.  
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Така система не прописана ані в законах України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» [95] і «Про інноваційну діяльність» [96], ані окремим 

законодавчим актом. Чинні закони містять лише один з елементів державного 

стратегічного планування – державні цільові програми (ДЦП) (стаття 56 базового 

закону про науку; розділ II базового закону про інновації), але не передбачають 

конкретних джерел їхнього фінансування. Більше того, Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» (пункт 12) від 

11 жовтня 2016 р. [97] призупинено підготовку проєктів нових ДЦП та внесення 

змін до затверджених, які потребують додаткового фінансування (за виключенням 

обмеженого переліку ДЦП). Така постанова, по-перше, порушує порядок 

застосування нормативно-правових актів, згідно з яким основним джерелом права 

в Україні є закони (в даному випадку це Закон України «Про державні цільові 

програми» [98]), що закріплено в Конституції України, по-друге, зводить нанівець 

всю систему стратегічного планування в країні.  

3. Неефективності, а, по факту, формальності існування системи 

державного управління інноваціями, яка не виражає усвідомлення владою 

важливості сфери науки, технологій та інновацій для довгострокового 

розвитку економіки та суспільства.   

Діюча система органів управління інноваційними процесами в Україні 

(рисунок 3.6), яка сформувалася в результаті численних реформувань, є хоча й 

розгалуженою, проте її не можна визнати ефективною. Її суттєвими недоліками є 

такі [99; 100, с. 44]:  

брак координаційних міжвідомчих зв’язків і неузгодженість діяльності органів 

влади при розробленні стратегічних документів і заходів щодо їх реалізації;  

недостатня спадкоємність, системність і послідовність, високий рівень 

бюрократизації, зарегульованість процедур прийняття та реалізації рішень;  

недостатня прозорість діяльності органів влади на усіх рівнях, відсутність 

відповідальності органів влади за власні дії та прийняті рішення; епізодичність 

залучення експертної наукової спільноти, бізнесу та громадськості до розроблення 

та оцінки владних ініціатив і рішень;    
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Рисунок 3.6 – Система органів управління інноваціями в Україні  

(станом на кінець 2020 року)* 

* Побудовано автором.  

 

слабкий моніторинг реалізації державних ініціатив, фактична відсутність 

зворотного зв’язку із суб’єктами, на яких спрямовано дію органів влади і, як 

результат, неповна інформація про дійсний стан справ у сфері інноваційної 

діяльності;  

відсутність в органах регіонального управління (окрім декількох областей) 

профільних структурних підрозділів, які б цілеспрямовано опікувалися 

проблемами інноваційного розвитку територій; основна увага регіональних органів 



240 

влади сконцентрована на забезпеченні функціонування господарського комплексу, 

в той час як регіональна інноваційна політика, зазвичай, є невиразною та 

здійснюється безсистемно.  

Наразі відповідальність за формування та реалізацію державної інноваційної 

політики розподілена між двома центральними органами виконавчої влади (ЦОВВ) 

– Міністерством освіти і науки (МОН) України і Міністерством розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства (Мінекономрозвитку) України, про 

що було підписано відповідний протокол у травні 2018 р. Згідно з ним, МОН 

України формує інноваційне середовище в навчальних і наукових закладах, а 

Мінекономрозвитку України забезпечує умови для комерціалізації розробок [101]. 

У МОН України питаннями інновацій де-факто займається профільний, нещодавно 

реорганізований структурний підрозділ – директорат науки та інновацій, а у 

Мінекономрозвитку України – управління інновацій.  

Відповідно до положень про діяльність профільних міністерств, деякі з них 

опікуються питаннями розвитку інновацій в межах окремих секторів економіки. 

Однак активність та результати їх діяльності у цьому напрямі прослідковуються 

слабо. Так, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України 

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері інноваційної 

діяльності у стратегічних галузях промисловості, зокрема космічної галузі, 

спрямовує і координує діяльність Державного космічного агентства України, 

координує та здійснює контроль за діяльністю Державної інноваційної фінансово-

кредитної установи (ДІФКУ), які до цього часу перебували у сфері управління 

Мінекономрозвитку України. Міністерство цифрової трансформації України 

забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема у сфері 

цифровізації та цифрових інновацій; Міністерство інфраструктури України – 

формує пріоритети інноваційно-інвестиційної політики в межах своїх компетенцій. 

У положеннях інших секторальних міністерств завдання підтримки інноваційної 

діяльності відсутні. Міністерство фінансів України традиційно не схвалює 

ініціативи МОН України і Мінекономрозвитку України щодо державного 
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стимулювання інноваційної діяльності підприємств та інших учасників 

інноваційної екосистеми, чим, фактично, блокує розвиток інновацій в країні.  

Центрального органу виконавчої влади, яке б спрямовувало свою діяльність 

на системне планування та координацію діяльності у сфері науки, технологій та 

інновацій не існує. Національна рада України з питань розвитку науки і технологій 

та Рада з розвитку інновацій не можуть прийняти на себе такі функції, оскільки є 

консультативно-дорадчими органами при уряді. Окрім того, Рада з розвитку 

інновацій провела лише декілька засідань з часу свого заснування у жовтні 2017 р., 

а нині існує формально, її діяльність не висвітлюється ні на урядовому чи 

спеціальному сайтах, ні у пресі.  

На даний час в Україні відсутня єдина провідна державна інституція, яка б 

опікувалася питаннями планування та нарощення інноваційного потенціалу країни 

на національному, регіональному та місцевому рівнях. Відсутні єдині центри 

координації спільної діяльності учасників інноваційних екосистем у регіонах, 

платформи для налагодження комунікацій, обміну знаннями і практиками між 

підприємствами та науковими установами, що обумовлює слабкість, спорадичність 

і неефективність зв’язків між ними та з іншими зацікавленими сторонами.  

4. Відсутності дієвої системи стимулювання та мотивування 

підприємств до здійснення інновацій, високих ризиках, характерних для 

української економіки, постійних змінах «правил економічної гри», 

невизначеності для бізнесу майбутніх вигід від вкладання коштів в інновації, 

неготовності держави розподіляти такі ризики з бізнесом.   

Україна страждає від низької інноваційної активності підприємств. За даними 

офіційної статистики, кількість промислових підприємств, які займалися 

інноваціями, за період 2010-2019 років знизилася майже в 2 рази – з 1462 до 782 од. 

і складає лише шосту частину підприємств промисловості – 15,8% [102, с. 71]. У 

цілому по економіці частка інноваційних підприємств не набагато вища і становить 

18,4% [103], що майже в 3 рази менше, ніж у середньому по ЄС, де цей показник 

дорівнює 50,6%. До п’ятірки країн-лідерів ЄС за цим показником входять Бельгія, 
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Португалія, Фінляндія, Люксембург і Німеччина, у яких цей показник коливається 

у межах від 68,1% до 63,7% загальної кількості підприємств [104].  

Така ситуація в Україні обумовлена значною мірою структурною 

розбалансованістю промислового комплексу, в якому переважають галузі зі 

слабкою інноваційною сприйнятливістю та низькою наукомісткістю, 

невідповідністю якості технологічного розвитку останніх років сучасним світовим 

тенденціям. Брак стимулів для підвищення інноваційної активності підприємств, 

розвитку високотехнологічних і середньо-високотехнологічних секторів економіки 

є ключовими проблемами для країни [105, с. 63].   

Незважаючи на мету останньої податкової реформи (2017 р.), якою було 

проголошено покращення інвестиційного клімату та сприяння розвитку економіки 

[106], конкретні інструменти та стимули щодо залучення інвестицій в інноваційну 

діяльність не були передбачені законодавством, зокрема у новій редакції 

Податкового кодексу України.  

Дія статей 21 і 22 Закону України «Про інноваційну діяльність» [96], якими 

передбачалося державне стимулювання інновацій, декілька років з дати прийняття 

закону відтерміновувалися, а у 2005 р. (за вимогою Міністерства фінансів України) 

вони взагалі були виключені з закону на підставі начебто неефективності 

застосування податкових і митних пільг для стимулювання інновацій, хоча на 

практиці жодного разу вони так і не були застосовані.  

В умовах військових дій на сході країни, макроекономічної та політичної 

нестабільності, високого рівня тінізації економіки, який за різними оцінками 

складає від 46% до 62% ВВП [107; 108], слабкого дотримання закону та захисту 

прав власності, вкрай неефективної судової системи, зосередженої на корисливих 

інтересах, залучення інвестицій (як джерела фінансування інновацій) в Україну 

значно обмежені. Це, насамперед, стосується іноземних інвестицій. Так, якщо 

порівняти обсяги іноземних інвестицій, що спрямовувалися в інноваційну 

діяльність українських промислових підприємств, у відносно стабільному 2013 р. 

та 2019 р., то можна побачити катастрофічне їх зниження – майже у 30 разів. 

Падіння за період 2010-2019 років є ще більшим – у 56,7 разів (рисунок 3.7).  
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Позитивною тенденцією останніх місяців є зниження облікової ставки 

Національного банку України, яка з 12.06.2020 р. зафіксована на рівні 6,0% річних 

[109]. Це здешевить кредити та фінансування інвестиційних проєктів, але навряд 

чи підвищить інвестиційну привабливість країни, якщо врахувати підвищені 

ризики неплатежів для кредиторів та несприятливі інституційні умови для 

інвесторів. Окрім того, в інших країнах створені набагато кращі умови 

інвестування. Так, Європейський центральний банк зафіксував процентні ставки за 

основними операціями рефінансування і відсоткові ставки по кредитах і депозитах 

на рівнях 0,00%, 0,25% і 0,50% відповідно [110]. Федеральна резервна система 

США ухвалила рішення про зниження процентної базової ставки на 1% до 0-0,25% 

через економічний спад на тлі пандемії коронавірусу [111].  

 

 

 

Рисунок 3.7 – Динаміка витрат на інновації за рахунок коштів вітчизняних та 

іноземних інвесторів, млн грн* 

* Побудовано автором за: [102, с. 77; 112, с. 151] 

 

Банки, зазвичай, неохоче кредитують інноваційні проєкти через їх високу 

ризикованість і неспроможність МіСП надати надійні гарантії повернення позик. 
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ранніх стадіях інноваційного проєкту, компенсується коштами венчурних 

інвесторів. Для підприємств, які розробляють принципово нові технології, 

венчурний капітал часто виступає єдиним доступним джерелом фінансування. 

Однак в Україні фінансування за рахунок венчурних коштів є малопоширеним і не 

може розглядатися як стійке підґрунтя для сприяння інноваційній діяльності 

підприємств. На частку венчурного капіталу припадає лише 0,018% ВВП, для 

порівняння у середньому по ЄС цей показник складає 0,149% ВВП, а найвище його 

значення зафіксоване у Люксембурзі (0,324% ВВП), Латвії (0,231%) і Франції 

(0,212% ВВП) [113, с. 82-83]. А відтак основним джерелом фінансування інновацій 

у промисловості України залишаються власні кошти підприємств. Їх питома вага у 

загальному обсязі витрат на інновації протягом 2015-2018 рр. не опускалася нижче 

84,5% [102, с. 77; 114, с. 68; 115, с. 95].  

Майже повна відсутність зовнішніх джерел фінансування значно обмежує 

інноваційну діяльність підприємств і націлює їх на роботу в низькотехнологічних 

секторах економіки, що є закономірним наслідком, бо коли фінансування інновацій 

залежить переважно від рівня поточної прибутковості підприємств, останні, 

зрозуміло, не будуть зацікавлені в реалізації інноваційних, зазвичай, ризикованих 

проєктів. Такі чинники, як відсутність коштів у підприємств, кредитів або 

приватного капіталу, труднощі в отриманні державної допомоги або субсидій для 

інновацій 21,2% українських підприємств вважають вагомими перешкодами у 

здійсненні інновацій [103]. Високий рівень податкового навантаження також не 

дозволяє підприємствам спрямовувати вивільнені кошти на інноваційні цілі.   

Як результат, для підтримання хоча б мінімальної життєздатності 

підприємства серед усіх напрямів інноваційної діяльності віддають перевагу 

закупівлі готового обладнання: у промисловості частка таких підприємств складає 

64,7% загальної кількості інноваційно активних підприємств [102, с. 73-74]. На такі 

цілі спрямовується 71,6% загальних інноваційних витрат [102, с. 77]. Тобто, 

фактично, інноваційна діяльність у промисловості України здійснюється у руслі 

наздоганяючої стратегії. Свого часу шляхом запозичення зарубіжних технологій і 

виробництв розвивалися нові індустріальні держави, що дає їм можливість наразі 
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розвиватися випереджаючими темпами. Однак у сучасних умовах цей процес 

значно ускладнився – аби зберегти лідерство на світових ринках розвинуті 

індустріальні країни неохоче діляться технологічними розробками та повертають 

на власну територію виведені раніше виробництва. Звісно, за таких умов 

можливостей для України залишається все менше, проте, беручи до уваги новий 

виток революційних технологічних змін, шляхом неоіндустріальної модернізації 

ще можна вибороти для себе кращу за сьогоденну технологічну нішу, чому 

сприятимуть процеси європейської інтеграції України.  

5. Хронічному недофінансуванні наукової та науково-технічної сфери, яка 

виступає підґрунтям забезпечення сталого розвитку та інноваційного поступу 

країни.  

Значення науки для досягнення усіх 17 Цілей сталого розвитку підкреслюється 

у доповіді Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 

(ЮНЕСКО) [116, с. 9]: наука є критично важливою у вирішенні проблем сталого 

розвитку, створює фундамент для застосування нових підходів, рішень і 

технологій, які дозволяють виявляти, проясняти та вирішувати локальні і глобальні 

проблеми, приймати обґрунтовані рішення.  

Відповідно до статті 54 Конституції України, держава повинна сприяти 

розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України зі світовим 

співтовариством [117]. Така норма не дарма прописана в основному законі 

держави, оскільки бізнес, хоча і виступає рушійною силою інноваційних змін в 

економіці, проте орієнтований на отримання прибутку у короткостроковому 

періоді з найменшим ризиком для себе, що не сумісно з ДіР, які є 

високоризикованими та слабопрогнозованими з точки зору одержання прибутку. 

Вони вимагають терпіння і часу, і відповідно, довгострокових інвестицій, у той же 

час ДіР є передумовою для будь-якого інноваційного прориву. Як зазначається у 

доповіді ЮНЕСКО, «знання повинні передувати застосуванню, і чим детальніші 

наші знання <...>, тим багатші і цінніше результати, які ми можемо отримати на 

основі наших знань» [116, с. 9]. Тому їх підтримка є прерогативою та обов’язком 

держави.  
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Статтями 47 і 48 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

прописаний обов’язок держави забезпечувати бюджетне фінансування наукової 

сфери у розмірі не менше 1,7% ВВП, поступово збільшуючи його за рахунок усіх 

джерел до 3% ВВП [95]. Однак, на практиці виходить протилежне: за період 1997-

2018 років наукомісткість ВВП скоротилася на 0,721% ВВП і складає 0,47% ВВП 

(рисунок 3.8).  

 

 

 

Рисунок 3.8 – Динаміка валових внутрішніх витрат на ДіР в Україні,  

у % ВВП* 

* Джерело: [118] 

 

За наявних обсягів фінансування наука в українському суспільстві вимушена 

відігравати переважно пізнавальну та соціокультурну функції [119], адже зі 

світової практики добре відомо, що можливість впливу науки на рівень 

економічного зростання виникає за умови її фінансування понад 0,9 % ВВП 

(таблиця 3.3).  

 

Таблиця 3.3 – Залежність функції науки в суспільстві від рівня її фінансування* 

 

Рівень фінансування 

науки (у % ВВП) 
менше 0,4 % ВВП менше 0,9% ВВП більше 0,9% ВВП 

Функція науки в 

суспільстві 
соціокультурна пізнавальна економічна 

* Джерело: [120, с. 179] 
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Це демонструють багато країн як розвинених, так і тих, що розвиваються, 

відрахування на науку в яких збільшується або залишається на незмінно високому 

рівні (таблиця 3.4). Інвестиції у створення нових знань є критичною умовою 

забезпечення сталого соціально-економічного добробуту та інтеграції країни в 

світову економіку.  

Таблиця 3.4 – Ключові показники стану наукової та науково-технічної сфери 

деяких країн світу та України* 

 
 Чисельність 

працівників сфери 

досліджень і розробок, 

осіб ** 

2010-2018 р. 

Науково-

технічні 

публікації, 

од. 

2018 р. 

Витрати на 

дослідження і 

розробки, % до 

ВВП 

2018 р. 

Патентні заявки, од. 

2018 р. 

дослідники техніки  резиденти нерезиденти 

Австрія 5733 2648 12362 3,17 2039 168 

Бельгія 5023 1378 15688 2,82 892 218 

Болгарія 2343 442 3311 0,77 180 18 

Данія 8066 2124 13979 3,06 1262 239 

Естонія 3755 655 1415 1,43 24 6 

Ізраїль …*** … 12235 4,95 1506 5857 

Ірландія 5243 1165 7174 1,15 76 32 

Китай 1307 … 528263 2,19 1393815 148187 

Латвія 1792 391 1418 0,63 86 24 

Литва 3191 462 2267 0,94 81 24 

Люксембург 4942 3166 869 1,24 152 243 

Німеччина 5212 2007 104396 3,09 46617 21281 

Норвегія 6467 … 11803 2,07 1082 592 

Південна 

Корея 
7980 1311 66376 4,81 162561 47431 

Польща 3106 415 35663 1,21 4207 115 

Сінгапур  6803 377 11459 1,94 1575 10270 

Словаччина 2996 521 5322 0,83 217 14 

Словенія 4855 1814 3206 1,94 255 23 

США 4412 … 422808 2,84 285095 312046 

Угорщина 3238 770 6701 1,55 407 36 

Україна 988 150 10380 0,47 2107 1861 

Фінляндія 6986 … 10599 2,77 1387 100 

Чеська 

Республіка 
3863 2186 15577 1,93 678 54 

Швеція 7536 2028 20421 3,34 1838 442 

Японія 5331 524 98793 3,26 253630 59937 

** Пояснення показників:  

Чисельність працівників сфери досліджень і розробок (2010-2018 р.), осіб – чисельність 

штатних працівників (дослідників і техніків), які займалися дослідженнями і розробками 

протягом 2010-2018 років, у розрахунку на млн осіб відповідної країни.  

Науково-технічні публікації, одиниць – статті у науково-технічних журналах, 

опублікованих у таких сферах: фізика, біологія, хімія, математика, клінічна медицина, біомедичні 

дослідження, інженерія і технологія, науки про Землю, космічні науки.  

Витрати на дослідження і розробки, % до ВВП – валові внутрішні витрати на дослідження 

і розробки за рахунок державних і приватних джерел фінансування. 
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Патентні заявки, одиниць – кількість поданих заявок на патент в рамках міжнародного 

Договору про патенту кооперацію (Patent Cooperation Treaty, 1977 р.), учасниками якого є більш 

ніж 90 країн, у тому числі Україна, або у національне патентне відомство про виключні права на 

винахід – продукт або процес, що забезпечує новий спосіб виконання чого-небудь або пропонує 

нове технічне рішення проблеми. Патент забезпечує захист винаходу власнику патенту протягом 

обмеженого періоду, зазвичай, 20 років.  

*** … - дані відсутні.  

* Складено автором за: [123] 

 

Експерти ЮНЕСКО підкреслюють, що у довгостроковій перспективі жодна 

країна або нація не можуть залишатися простим «споживачем» нових знань, вони 

повинні стати їх «творцем» [116, с.4]. Уявлення про величину витрат на ДіР у 

розвинених країнах можна отримати, наприклад, із загального обсягу фінансування 

Оксфордського університету, який складає 1 млрд фунтів стерлінгів, з них на науку 

спрямовується 409 млн фунтів стерлінгів [121], що рівнозначно 13,9 млрд грн (за 

курсом GBP/UAH – 34,05 на 12.07.2020 р.). В Україні загальний обсяг фінансування 

науки за рахунок усіх джерел становить 16,7 млрд грн, з них на кошти бюджету 

припадає 6,2 млрд грн [114, с. 49]. Тобто виходить, що загальні витрати на науку в 

Україні лише на 20% перевищують обсяги фінансування науки одного провідного 

університету Європи, а державні витрати на науку у 2,2 рази менші обсягів 

фінансування наукової діяльності Оксфордського університету.  

Наявні обсяги фінансування наукової сфери України продовжують 

виснажувати її кадровий потенціал [105, с. 64]. Протягом 1991-2018 рр. чисельність 

працівників, задіяних у виконанні ДіР, скоротилася на 206,9 тис осіб або в 3,3 рази 

[114, с. 28; 122, с. 32]. У середньому за 2010-2018 рр. чисельність дослідників29 в 

Україні становила 988 осіб на 1 млн населення (у 2000-2015 рр. цей показник 

складав 1026 осіб [123]), що в рази менше не лише розвинених країн, але і країн-

аналогів для України – Польщі, Чеської Республіки, Словенії, Естонії і навіть 

Болгарії (див. таблицю 3.4).  

 
29 До категорії «дослідники» відносяться наукові та інженерно-технічні працівники, які 

професійно займаються науковими дослідженнями й розробками і безпосередньо беруть участь 

у створенні нових знань, продуктів, процесів, методів та систем, а також адміністративно-

управлінський персонал, що здійснює безпосереднє керівництво дослідницьким процесом.  
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Тривала негативна динаміка чисельності дослідників в Україні не відповідає 

загальносвітовим тенденціям. За даними ЮНЕСКО, чисельність дослідників у світі 

протягом 2007-2013 років збільшилася на 21% і склала 7,8 млн осіб [116, с. 53]. 

Успішність та результативність наукової сфери країни визначається серед 

іншого кількістю наукових публікацій і патентних заявок. Маючи мізерний рівень 

фінансування ДіР та виснажений кадровий потенціал [124-126], наукова сфера 

України демонструє результати на рівні розвинених країн. Так, за кількістю 

науково-технічних публікацій Україна знаходиться на рівні Фінляндії і Норвегії, у 

яких витрати на науку у 4-5 разів вищі за українські, а чисельність дослідників 

перевищує чисельність українських науковців у 6-7 разів. За кількістю патентних 

заявок Україна знаходиться в числі лідерів серед країн-членів ЄС і поступається 

лише провідним економікам світу – США, Китаю, Південній Кореї, Японії, 

Німеччині (див. таблицю 3.4).  

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що Україна попри всі втрати 

зберігає вагомий науковий та інтелектуальний потенціал, здатний до продукування 

знань світового рівня та виведення економіки на траєкторію випереджаючого 

інноваційного розвитку.   

6. Низькій якості інституційного середовища розвитку інновацій – 

неефективності українського законодавства щодо регулювання сфери 

інноваційних правовідносин, слабкому захисті прав інтелектуальної власності, 

відсутності розвинутої інноваційної інфраструктури, високому рівні корупції, 

неефективності судової гілки влади.  

В Україні діє низка нормативно-правових актів у сфері ДіР та інновацій, однак 

вони не працюють ефективно [127, с. 44]. По-перше, більшість з них існує лише 

формально, а фактично не виконується; по-друге, в них чітко не прописано, яким 

чином вони мають реалізовуватися і які показники необхідно застосовувати для 

моніторингу їх впливу на інноваційну діяльність в країні; по-третє, нерідко 

зустрічаються випадки, коли норми законів суперечать одна одній [128, с. 1306; 

129]. Тому наразі існує невідкладна необхідність удосконалення правової системи 

в інноваційній сфері. Важливо також передбачити в ній чіткі функції та обов’язки 
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державних інституцій щодо розбудови інноваційних екосистем України на 

національному, регіональному та локальному рівнях, щоб усунути дублювання 

повноважень та уникнути невизначеності їх ролі в підтримці інноваційних 

процесів.  

В Україні відсутній єдиний інформаційний ресурс, на якому була б 

представлена актуальна інформація про види, кількість та стан розвитку елементів 

інноваційної інфраструктури, де були б наведені їх чіткі визначення та принципи 

діяльності, де публікувалися актуальні новини про їх створення та функціонування. 

Наразі МОН України і Мінекономрозвитку України відповідно до своїх 

повноважень у сфері інновацій дають інформацію на офіційних сайтах лише по 

таких елементах інноваційної інфраструктури, як технологічні, наукові та 

індустріальні парки. Інші види інноваційних посередницьких структур їх 

спостереженнями не охоплюються. Не відслідковує розвиток інноваційної 

інфраструктури і Держстат України, через що об’єктивні результати їх діяльності 

отримати практично неможливо.  

Важливість розвитку інноваційної інфраструктури визнається на високому 

політичному рівні. Так, у 2008 р. було затверджено Державну цільову економічну 

програму «Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009-2013 роки» 

[130]. Програма спрямовувалася на формування та розвиток цілісної виробничо-

технологічної інноваційної інфраструктури зі створенням окремих найважливіших 

елементів інших її підсистем, здатних створити умови для прискореного 

впровадження інновацій навіть в умовах обмеженого бюджетного фінансування. 

Проте, за весь період реалізації ця програма так і не була профінансована з 

державного бюджету, через що виконання програмних заходів здійснювалося в 

обмежених обсягах і виключно за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших 

залучених коштів. Як наслідок, чимало елементів інноваційної інфраструктури, які 

були створені, існують лише номінально, а насправді не працюють або не надають 

організаціям послуг для підтримки саме інноваційної діяльності. Нерідко за 

допомогою інноваційних інфраструктур підприємства намагаються віднайти засіб 

зменшення податкового тягаря, ніж полегшити створення інновацій. Тому, 



251 

незважаючи на те, що такі структури активно формуються останніми роками, 

можна побачити лише одиничні успіхи за відсутності системного позитивного їх 

впливу на інноваційні процеси в країні.  

Іншою спробою уряду підтримати розвиток інноваційної інфраструктури став 

проєкт Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інноваційної 

інфраструктури на 2017-2021 роки. Передбачалося, що ця програма створить умови 

для розбудови інноваційної інфраструктури та сприятиме формуванню 

інноваційної моделі економічного зростання України [131]. Однак поки що вона 

залишається на рівні ініціатив уряду та не має відповідного фінансового 

забезпечення.  

Вирішення наявних проблем потребує розроблення або окремого 

законопроєкту «Про інфраструктурну підтримку інноваційної діяльності в 

Україні», або внесення змін до чинного законодавства в частині визначення видів і 

призначення інноваційної інфраструктури, механізмів їх участі в активізації 

інноваційної діяльності, інструментів державної підтримки їх створення та 

функціонування відповідно до чітко прописаних критеріїв та інших питань. 

Важливо започаткувати централізовану систему збору та представлення 

статистичної інформації про результати економічної та інноваційної діяльності 

інноваційної інфраструктури. Пропонується також створити єдиний 

інформаційний портал для надання актуальної інформації про діючі елементи 

інноваційної інфраструктури з визначенням їх видів, предмету діяльності, послуг, 

історій успіху та контактів для налагодження зворотного зв’язку.   

Низька ефективність НІЕС України пов’язана з несприятливим діловим і 

регуляторним середовищем, макроекономічною та фінансовою нестабільністю в 

країні. Так, серед найбільш проблемних факторів для розвитку бізнесу 

підприємства зазначають інфляцію – 16,3%, корупцію – 13,9 %, політичну 

нестабільність – 12,1%, оподаткування – 9,7%, податкове законодавство – 9,4%, 

нестабільність державного управління – 8,9% [132, с. 296].  

Серед 12 складових Індексу глобальної конкурентоспроможності у 2019 р. 

найгірший рейтинг Україна продемонструвала за станом фінансової системи, 
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рівнем інфляції та динамікою державного боргу. Суттєво погіршилася позиція 

країни за показником тривалості життя населення – на 8 пунктів порівняно з 2017-

2018 рр. [132, с. 297]. Як і раніше, найвищий рейтинг Україна посідає за показником 

навиків населення та ємності внутрішнього ринку (рисунок 3.9). Відносно 

сильними сторонами інноваційної екосистеми є людські ресурси та сфера ДіР. Так, 

за показником популярності наукових установ підіндексу «Інноваційний 

потенціал» Україна посідає 44 місце, міжнародного співавторства – 55 місце, 

кадрового різноманіття та поданих заявок на товарні знаки – 59 місце [75, с. 573].  

 

 

 

Рисунок 3.9 – Позиції України за 12 складовими Індексу глобальної 

конкурентоспроможності за 2019 р.* 

* Побудовано автором за: [75, с. 571-573] 

 

7. Світоглядній позиції власників підприємств, що заснована на 

рентоорієнтованій поведінці та орієнтації на короткострокові 

індивідуалізовані цілі. Існування такої моделі господарювання протягом багатьох 

років націлювало підприємства на отримання прибутку не за рахунок інвестицій в 

інноваційну діяльність, а шляхом вилучення понад-доходів від експорту сировини 

та використання дешевої робочої сили. Наслідком цього стало індиферентне 
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відношення власників підприємств до науки та інновацій, послаблення зв’язків 

наукової сфери з промисловістю, використання застарілих ресурсо- та 

енергомістких технологій виробництва.  

Збереження й надалі вищезазначених тенденцій є неприпустимим: цим 

спростовується сама ідея розвитку національної та регіональних інноваційних 

екосистем України та її ефективної інтеграції в ЄДП, унеможливлюється розбудова 

інноваційно конкурентоспроможної, неоіндустріально розвиненої економіки 

України. Розв’язання існуючих викликів і проблем вимагає розроблення та 

реалізації комплексу заходів, спрямованих, по-перше, на підтримку ефективної 

співпраці між наукою, бізнесом, державою і громадськістю на національному, 

регіональному, локальному та міжнародному рівнях, по-друге, на удосконалення 

бізнесового, регуляторного, інноваційного середовища та інституційного 

забезпечення розвитку інновацій. Обґрунтуванню рекомендацій щодо 

упровадження комплексу таких заходів присвячено наступні підрозділи дисертації.  

 

3.3 Прискорення неоіндустріальної модернізації економіки та зміцнення 

національної інноваційної екосистеми України шляхом формування мережі 

паркових утворень 

 

Неоіндустріальна модернізація можлива лише за умови структурно-

технологічних змін в економіці, які здійснюються під впливом інновацій. 

Інноваційна діяльність за своєю природою є складно передбачуваним, витратним 

за часом, найчастіше дорогим і ризикованим процесом. Вона потребує додаткових 

інтелектуальних і фінансових витрат, тривалого співробітництва між різними 

учасниками, що доповнюють один одного певними функціями і ролями. Жодне 

підприємство не володіє всіма навичками і ресурсами, необхідними для 

інноваційного процесу. Їм доводиться співпрацювати один з одним, з науковими 

установами і закладами освіти, інвесторами, постачальниками, споживачами, 

партнерами з інших країн [133]. З’єднання усіх цих суб’єктів в одній локації, 



254 

налагодження між ними ефективного співробітництва вимагає розвиненої 

інноваційної інфраструктури.   

Одними з найбільш дієвих елементів інноваційної інфраструктури, які 

допомогли багатьом країнам подолати бідність, технологічну відсталість та 

інвестиційну непривабливість і виступили основними провідниками інновацій є 

наукові, технологічні та індустріальні парки [134]. У міжнародній практиці наукові 

й технологічні парки відносять до техніко-впроваджувальних зон, які створюються 

на базі дослідницьких інститутів (університетів) для розвитку ДіР, виведення 

інновацій на ринок, залучення інвестицій у високотехнологічні та середньо-

високотехнологічні види діяльності [135, с. 112]. Наразі, за даними ЮНЕСКО, у 

світі налічується понад 400 наукових парків, у тому числі 150 – у США, 111 – в 

Японії, близько 100 – в Китаї [136].  

Кожна національна модель наукового парку має свої характерні риси та 

особливості. Нерідко різниця між науковими і технологічними парками чітко не 

простежується, їх ототожнюють між собою та з іншими структурами –

високотехнологічними парками, інноваційними центрами, дослідницькими 

парками, технополісами, науковими містечками. Тобто за назвою вони можуть 

відрізнятися, а, по суті, виконують одні й ті самі функції. Так, у США найбільшого 

поширення набули дослідницькі парки (оскільки, здебільшого, створюються за 

участю дослідницьких університетів), у Великобританії та Німеччині найчастіше 

зустрічаються наукові парки (з огляду на те, що традиції науки в цих країнах є 

досить розвинутими), у Франції та Японії – технополіси (оскільки охоплюють 

території цілих міст), у Китаї – високотехнологічні парки (чим підкреслюється їх 

призначення). Вони формуються або природним шляхом (США, Західна Європа), 

або за ініціативою та кошти держави (Японія, Китай, Південна Корея) [137, с. 67].   

Принципове значення для успішності наукових і технологічних парків, згідно 

міжнародного досвіду, має не стільки метод їх заснування (існують приклади 

успішних державних парків у країнах Північно-Східної Азії, муніципальних – у 

країнах Західної Європи, кооперативних – в Японії та Туреччині, приватних – у 

США), скільки відповідність моделі наукового парку стратегічним цілям розвитку 
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регіону, країни і ефективність нормативно-правового регулювання. Навіть в межах 

однієї країни парки можуть розрізнятися цілями, функціями та поелементним 

складом. Поширеною, наприклад, є думка, що наукові парки створюються навколо 

університету, втім лише 60,9% наукових парків світу мають у своєму складі 

університети. Двома найбільш поширеними елементами наукових парків є бізнес-

інкубатори і дослідницькі інститути (рисунок 3.10).  

 

 
 

Рисунок 3.10 – Основні елементи наукових парків, % до загальної кількості 

наукових парків світу* 

* Джерело: [137, с. 68] 

 

Технологічні парки були першими парковими утвореннями, створеними в 

Україні. Згідно із Законом України «Про спеціальний режим інноваційної 

діяльності технологічних парків» [138], технологічний парк – це юридична особа 

або група юридичних осіб, що діють відповідно до договору про спільну діяльність 

без створення юридичної особи та без об’єднання вкладів з метою формування 

організаційних засад виконання проєктів технологічних парків з виробничого 

впровадження наукоємних розробок, високих технологій та забезпечення 
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промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції 

(стаття 1).  

Фактично в Україні сформувалася своєрідна модель технопарків «без стін» або 

модель «віртуальних технопарків». Як зазначають експерти, вона, хоча й 

відрізняється від прийнятих моделей інших країн, але враховує інтереси держави 

та забезпечує масштабне просування інновацій, тісний зв’язок науки з 

виробництвом [139, с. 63, 71]. Вищезазначеним законом для технопарків було 

запроваджено спеціальний режим інноваційної діяльності, але діяв він лише до 

2005 р., коли обсяги державної підтримки суттєво скоротилися через скасування 

більшості пільг та прямого блокування діяльності технопарків (таблиця 3.5).  

 

Таблиця 3.5 – Державна підтримка діяльності технологічних парків України* 

 

Законодавчий акт 

Вид підтримки 

Фінансова підтримка проєктів 

технологічних парків 

Цільові субсидії у вигляді 

звільнення від оподаткування: 

повне або 

часткове 

(до 50%) 

безвідсоткове 

кредитування 

повна або 

часткова 

компенсація 

відсотків за 

кредитами 

податку 

на 

прибуток 

податку 

на додану 

вартість 

мита 

Закон України «Про 

спеціальний режим 

інноваційної діяльності 

технологічних парків» 

від 16.07.1999 № 991-

XIV 

Відсутня Відсутня Діяла Діяла Діяла 

Закон України «Про 

спеціальний режим 

інноваційної діяльності 

технологічних парків» 

від 12.01.2006 № 3333-

IV 

Не 

виконувалась 
Не виконувалась Діяла Скасована Діяла 

Податковий кодекс 

України від 02.12.2010 

зі змінами (редакція від 

01.07.2020) 

Скасована Скасована Скасована Скасована 

Діє 

(при імпорті 

енергозбері-

гаючого 

обладнання 

та відпо-

відних 

матеріалів) 

* Складено автором за: [138; 140] 
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І це, незважаючи на високу економічну ефективність, які продемонстрували ці 

структури, та гарантування державою стабільності запровадженого режиму 

(стаття 13) [134]. Наразі відновлення діяльності технопарків в Україні вимагає 

реалізації низки економіко-правових заходів:  

відновлення фінансової підтримки проєктів технологічних парків, 

передбаченої Законом України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності 

технологічних парків» від 12.01.2006 № 3333-IV, у вигляді повного або часткового 

безвідсоткового кредитування проєктів технологічних парків, повної або часткової 

компенсації відсотків за кредитами технологічних парків; 

надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної сфери (на період не 

менше п’яти років), які реалізовуватимуть інвестиційні проєкти у нових видах 

діяльності у вигляді звільнення від оподаткування податком на прибуток 

підприємств і податком на додану вартість;   

закріплення в базовому законі про технопарки правових норм, відповідно до 

яких інвестори на весь період реалізації інвестиційного проєкту у нових видах 

діяльності звільнятимуться від оподаткування ввізним митом наукового, 

лабораторного та іншого обладнання, комплектуючих і матеріалів, необхідних для 

виконання проєктів за умови відсутності вітчизняних аналогів [134].  

Поряд із технологічними парками в Україні діють наукові парки. На відміну 

від багатьох інших країн, в Україні достатньо легко створити науковий парк (за 

даними МОН України, наразі в країні діє 34 наукових парки [141]). Складніше 

забезпечити його реальну діяльність, а не формальне існування при існуючих 

законодавчій базі та регуляторній політиці. Базовим законом, який регулює 

правові, економічні та організаційні відносини, пов’язані зі створенням та 

функціонуванням наукових парків, є Закон України «Про наукові парки» [142], 

який набув чинності 1 січня 2010 р. Однак він містить істотні недоліки та 

суперечливі положення. В якості пропозицій з доопрацювання та виправлення 

пропонується [134, с. 115-117]: 

1. Згідно зі статтею 1 базового закону засновниками наукового парку можуть 

виступати, у тому числі вищий навчальний заклад (ВНЗ) IV рівня акредитації. 
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Оскільки Законом України «Про вищу освіту» [143] розподіл ВНЗ на I-IV рівні 

акредитації було скасовано та введено поділ на: 1) університети; 2) академії, 

інститути; 3) коледжі (стаття 28), формулювання «вищий навчальний заклад IV 

рівня акредитації» потрібно викреслити, а п. 2 статті 1 Закону України «Про наукові 

парки» доповнити відповідними типами закладів вищої освіти (ЗВО).  

2. Згідно зі статтею 1 базового закону, науковий парк є юридичною особою, 

що «створюється з ініціативи вищого навчального закладу та/або наукової 

установи шляхом об’єднання внесків засновників для організації, координації, 

контролю процесу розроблення і виконання проєктів наукового парку». Тобто 

ініціаторами створення наукового парку можуть виступати лише ЗВО та/або 

наукова установа. Поряд із цим в законі виокремлено категорію «засновники 

наукового парку», яка за змістом ширше і включає, окрім ініціаторів, «інші 

юридичні особи, що уклали засновницький договір про створення наукового 

парку». Можна припустити, що розподіл засновників за категоріями зроблено 

спеціально для підкреслення того, що ЗВО та/або наукова установа є 

обов’язковими засновниками наукового парку, але для уникнення двозначного 

трактування цієї норми доцільно було б прямо вказати на таку обов’язкову умову 

створення наукового парку.  

3. Відповідно до ст. 87 Цивільного кодексу (ЦК) України [144], будь-яка 

юридична особа створюється на основі лише одного установчого документа. 

Установчим документом, згідно з п. 2 ст. 87 ЦК України, є статут або 

засновницький договір. Однак, стаття 5 Закону України «Про наукові парки» 

передбачає подвійність установчих документів наукового парку: «науковий парк 

створюється і діє на основі засновницького договору та статуту». Тому 

пропонується визначити, що засновницький договір укладається між засновниками 

наукового парку виключно для створення нового суб’єкта права, а з моменту 

державної реєстрації діяльність наукового парку здійснюється на основі статуту.  

4. Перелік прав засновників наукового парку (п. 2 статті 9 Закону України 

«Про наукові парки») пропонується доповнити пунктом: «дозволяти використання 

технологій та об’єктів права інтелектуальної власності, створених під час 
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виконання проєктів наукового парку, іншим фізичним і юридичним особам 

(видавати ліцензії)». Обґрунтувати це можна таким чином: якщо винахідник не 

знайшов достатніх фінансових ресурсів на організацію власного бізнесу на базі 

своєї запатентованої розробки або ж він не має досвіду чи бажання цим займатися, 

держава має надати йому можливість здійснити ліцензування винаходу. У такому 

разі це гарантовано дозволить вивести інновацію на ринок.  

5. Додати п. 3 до статті 9 базового закону і визначити ним перелік обов’язків 

засновників наукового парку (ця норма є обов’язковою відповідно до глави 7 ЦК 

України):  

«3. Засновник наукового парку зобов’язаний: додержуватися статуту 

наукового парку та виконувати рішення загальних зборів; виконувати свої 

зобов’язання перед науковим парком, у тому числі ті, що пов’язані з майновою та 

організаційною участю в діяльності наукового парку; не втручатися в поточну 

діяльність засновників (учасників) та партнерів наукового парку; не розголошувати 

конфіденційну інформацію про діяльність наукового парку. Засновники (учасники) 

наукового парку можуть також мати інші обов’язки, встановлені статутом 

наукового парку, не заборонені законодавством України та цим Законом».   

6. У п. 3 статті 17 Закону України «Про наукові парки» слід прямо прописати 

можливість передачі створеної за бюджетні кошти інтелектуальної власності 

засновникам наукового парку – науковій установі/ЗВО або ж розробникам 

інновації. Це буде потужним мотивуючим чинником для керівництва організацій 

створювати наукові парки, патентувати результати своїх досліджень та займатися 

їх комерціалізацією.  

7. У п. 4. статті 17 Закону України «Про наукові парки» пропонується 

виключити норму «визнано такими, що мають використовуватися в публічних 

інтересах» через її спірність. Як відомо, до публічних благ відносяться товари та 

послуги у сфері охорони здоров’я, освіти, транспортної інфраструктури тощо. 

Виходить, що права на інтелектуальну власність за напрямами досліджень у цих 

сферах (яскравий приклад – розробка і впровадження нових технологій для 

якісного медичного обслуговування та лікування) будуть належати державі, а не її 
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розробникам. Визнаючи це від самого початку, навряд чи у розробників виникне 

бажання займатися комерціалізацією свого винаходу, права на який належатимуть 

державі. Натомість, вони можуть скористатися пропозицією зарубіжних дослідних 

центрів/університетів і виїхати працювати за кордон, там, де їм запропонують 

вигідніші умови працевлаштування та співпраці. 

8. Тривалість розгляду повідомлень центральними органами виконавчої влади, 

передбачених п. 7 статті 17 базового закону, доцільно скоротити принаймні вдвічі.  

9. Пропонується передбачити та прописати окремою статтею державну 

підтримку діяльності наукових парків шляхом звільнення від оподаткування 

податком на прибуток підприємств, податком на додану вартість доходи наукового 

парку та його партнерів, отримані від реалізації проєктів наукового парку, 

зареєстрованих в порядку, визначеному урядом, на строк не менше п’яти років.  

Внесення вищенаведених змін до Закону України «Про наукові парки» 

дозволить підвищити стимули наукових установ і ЗВО до комерціалізації 

результатів досліджень і розробок, тим самим сприятиме усуненню перешкод на 

шляху проходження розробки від ідеї до впровадження.  

З метою посилення впливу наукових парків на розвиток інноваційних процесів 

в країні МОН України у 2019 р. було розроблено проєкт Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових 

парків», який пройшов громадське обговорення [145] і наразі доопрацьовується. 

Позитивним є те, що цим законопроєктом пропонується: надати право засновникам 

створювати науковий парк, самостійно визначати напрями його діяльності без 

погодження з ЦОВВ; надавати засновникам приміщення для розміщення наукового 

парку на безоплатній основі у тимчасове користування, а для виконання проєктів 

наукового парку – обладнання без погодження з Фондом державного майна. Однак, 

законопроєкт не передбачає можливості передачі створеної за бюджетні кошти 

інтелектуальної власності засновникам наукового парку. Ефективність 

запровадження такого заходу з боку держави добре відома у світовій практиці. Так, 

Bayh-Dole Act, прийнятий у США в 1980 р., здійснив переворот в індустрії високих 

технологій: за двадцятирічний період після набуття чинності кількість патентів у 
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країні збільшилась більш ніж у два рази. Не урегульовано питання з установчими 

документами, обов’язками засновників наукового парку, не прописано право 

засновників видавати ліцензії на використання об’єктів права інтелектуальної 

власності, створених під час виконання проєктів наукового парку. Окрім того, у 

законопроєкті існує ряд термінологічних неузгоджень. Так, у статті 1 пропонується 

виключити термін «пріоритетні напрями діяльності наукового парку», натомість 

доцільно було замінити його на інший – «напрями діяльності наукового парку», 

оскільки він використовується у статтях 5, 8 і 14 законопроєкту. Статтею 1 

вводиться термін «комерціалізація результатів науково-технічної діяльності», що 

не узгоджується зі статтею 3, де використовується словосполучення 

«комерціалізація результатів наукових досліджень». Порушені в законопроєкті 

питання є актуальними і важливими для активізації інноваційної діяльності в 

країні, проте він потребує доопрацювання та удосконалення для забезпечення 

сприятливого правового поля діяльності наукових парків.   

Іншим видом паркових утворень є індустріальні парки. Вони відносяться до 

промислових інвестиційних зон – інфраструктурних комплексів, де підприємствам 

надаються заздалегідь підготовлені до експлуатації виробничі будівлі та споруди. 

З організаційної точки зору індустріальний парк – це територія з єдиним органом 

управління, розподілена відповідно до плану забудови на окремі функціональні 

кластери (сектори) та інфраструктурно підготовлена для розміщення підприємств 

переробної промисловості та сфери послуг. З інвестиційної точки зору 

індустріальний парк представляє собою територію, що об’єднує виробничий 

комплекс і сукупність інфраструктурних об’єктів, які надають послуги з водо-, 

енерго-, теплопостачання, транспортування, зв’язку тощо.  

Індустріальні парки у світовій практиці створюються за територіальним 

принципом, коли виділяється окрема територія, на якій вводяться спеціальні 

пільгові умови господарської діяльності, або за функціональним принципом, коли 

преференційний режим розповсюджується не на окрему територію, а на 

підприємства, що займаються певними видами діяльності. Однак на практиці чітка 

межа між цими підходами нерідко стирається. 
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В Україні індустріальні парки створюються за територіальним принципом. 

Відповідно до Закону України «Про індустріальні парки», «індустріальний 

(промисловий) парк (далі - індустріальний парк) – визначена ініціатором створення 

індустріального парку відповідно до містобудівної документації облаштована 

відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального 

парку можуть здійснювати: господарську діяльність у сфері промислового 

виробництва, а також науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації і 

телекомунікацій» [146, с. 1].  

Індустріальні парки забезпечують стабільну роботу підприємств відповідних 

сфер спеціалізації парків шляхом доступу до промислової, транспортної, 

виробничо-складської, адміністративної та соціальної інфраструктури. 

Індустріальні парки в Україні створюються на період не менше 30 років, площа 

індустріального парку може становити від 15 до 700 га. Землі індустріального 

парку мають належати до земель промисловості. Станом на 05.10.2020 р. в Україні 

діють 54 індустріальних парки, з них до Реєстру індустріальних (промислових) 

парків включено 44 парки [147]. 

Правове регулювання діяльності індустріальних парків в Україні потребує 

удосконалення, зокрема внесення таких змін і доповнень до базового закону: 

надання учасникам індустріальних парків податкових пільг (на період не 

менше п’яти років), а саме: звільнення від оподаткування податком на прибуток 

підприємств, податком на додану вартість, а також сплати земельного податку та 

ввізного мита при ввезенні унікального обладнання, комплектуючих і матеріалів. 

Це має знайти відображення у відповідних положеннях Податкового, Митного та 

Земельного кодексів України;  

щорічно при затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік 

надання керуючим компаніям та ініціаторам створення – суб’єктам 

господарювання безвідсоткових кредитів (позик) та цільового фінансування на 

безповоротній основі для облаштування індустріальних парків (стаття 34).  

Реалізація запропонованих заходів сприятиме розбудові потужного 

мотиваційного поля для посилення інноваційної складової української економіки.  
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Для того, щоб наукові, технологічні та індустріальні парки виступили 

провідниками, форейторами інновацій їх потрібно розвивати в тісному 

взаємозв’язку вздовж усього інноваційного ланцюжка формування доданої 

вартості. У зв’язку із цим пропонується впровадити в практику концепцію 

«інноваційного ланцюга: бізнес-інкубатор – науковий парк – індустріальний 

парк – технологічний парк країн-членів ЄС» як інструменту розвитку 

інноваційних екосистем України завдяки підтримці стартапів, створених на базі 

розробок наукових установ і ЗВО, по всьому інноваційному ланцюгу формування 

доданої вартості – від ідеї до етапу серійного виробництва інноваційної продукції 

та виведення її на внутрішній ринок України та ринки ЄС.  

Концепція «інноваційного ланцюга», її ідея, суть та переваги викладено 

автором в низці публікацій [16, с. 79-86; 93-94; 148; 149, с. 276-307; 150-153].   

Акцент на необхідності розвитку стартапів зроблений невипадково, адже це є 

найшвидшим шляхом продукування інновацій. Загальновідомо, що для створення 

інновацій «з нуля», від фундаментальних досліджень до виходу інноваційного 

продукту на ринок, потрібен тривалий час – не рік чи два, потрібні десятиліття. 

Стартапи дозволяють скоротити цей проміжок часу в рази. Вони є незалежними 

організаціями, молодшими п’яти років, що націлені на створення, покращення та 

розширення масштабованого інноваційного продукту з високим та швидким 

зростанням [154].  

За даними сервісу Startup Ranking, зі 192 країн світу Україна посідає 42 місце 

за кількістю стартапів, випереджаючи країну стартапів Естонію (рисунок 3.11). Для 

України з її науковим та інноваційним потенціалом 266 стартапів – мізерна 

кількість. Навіть їх успішний подальший розвиток не розв’яже проблеми низької 

інноваційної активності в Україні. Розвиток стартап-індустрії потрібно всіляко 

підтримувати й стимулювати, тим більше, що в інтернет-просторі все частіше 

з’являється інформація про створення нових українських стартапів, формуються їх 
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рейтинги30, аби привернути до них увагу і дати надихаючі приклади для 

наслідування.  

Найпрогресивнішим українським стартап-сектором є технологічний сектор. За 

даними DealBook of Ukraine 2020 edition, у 2019 р. в Україну було залучено 

рекордні 544 млн дол США венчурних інвестицій, що на 38,4% більше, ніж у 2018 

р. та в 2,1 і 6,8 разів більше, ніж у 2017 р. і у 2016 р. відповідно. Сумарно за 2014-

2019 роки в українські технологічні компанії інвестовано 1400 млрд дол США 

[155], що робить Україну однією з найбільш інвестиційно привабливих країн 

Центральної та Східної Європи.  

 

 
 

Рисунок 3.11 – Рейтинг країн світу за кількістю стартапів, одиниць* 

** Цифрою позначено місце відповідної країни у рейтингу.  

* Побудовано автором за даними сервісу Startup Ranking 

 
30 Наприклад, до рейтингу хардварних стартапів увійшли 35 українських компаній, у яких вже є 

готовий продукт або його прототип. Серед розробок, які посіли перші місця: RAWR – розумний 

нашийник для собак; SolarGaps – розумні жалюзі; Cardiomo – мініатюрний кардіограф; HeartIn 

Fit – футболка з ЕКГ-монітором; CLAP – система розумного будинку; EMwatch – розумний 

годинник для боротьби зі стресом; Senstone – кулон для перекладу голосових нотаток у текст; 

UBreez – розумний вимірювач якості повітря; Kray Technologies – дрони для агросектору.  
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Cтартап є високоризикованим проєктом, який розвивається за певними 

стадіями. Єдиного підходу до структурування стадій у світовій практиці немає, все 

залежить від специфіки стартапу. Базуючись на методології ощадливого стартапу 

(Lean startup) [156] як альтернативі стандартним схемам запуску стартапів, за 

основу візьмемо такий підхід:  

I. «Передпосівна» стадія – зародження бізнес-ідеї щодо розробки 

інноваційного продукту, технології, надання послуги, виконання робіт. На цій 

стадії формується команда стартапу, члени якої заряджені ентузіазмом, вірять в 

ідею і бажають її реалізувати. Фінансування цього етапу хоча й незначне, але є 

необхідним і здійснюється за власні заощадження, кошти родини, друзів, а також 

за рахунок грантів.  

II. «Посів» стартапів – на цій стадії здійснюється активний пошук інвесторів, 

розподілення функцій між членами команди, створення мінімально життєздатного 

продукту та його апробація потенційними споживачами. Постійно вносяться зміни 

до прототипу, проводиться його тестування аж до того, поки не буде знайдено той 

самий унікальний продукт, у якому є зацікавленість покупців. Джерелом 

фінансування на цій стадії зазвичай є краудфандинг, в ідеальному випадку – кошти 

інвестиційних компаній чи бізнес-янголів, які спеціалізуються на інвестиціях у 

ранні стадії інноваційного ланцюжка.  

На перших двох стадіях стартаперам найскладніше залучити інвестиції. Тому 

їх підтримує держава через конкурсе фінансування, принаймні у розвинених 

країнах світу. В Україні також започаткували такі ініціативи. Перша з них – Фонд 

підтримки винаходів, створений постановою уряду у червні 2018 р. як 

експериментальний проєкт з урахуванням досвіду Південної Кореї та Ізраїлю. Його 

мета – простимулювати створення та використання винаходів, корисних моделей, 

промислових зразків та інших результатів науково-технічної та інноваційної 

діяльності. Підтримка Фонду поширюється лише на чотири напрями/галузі 

застосування: 1) розвиток сучасних ІКТ і робототехніки; 2) освоєння нових 

технологій транспортування енергії, упровадження енергоефективних технологій, 

освоєння альтернативних джерел енергії; 3) освоєння нових технологій 
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виробництва матеріалів, створення індустрії наноматеріалів і нанотехнологій; 4) 

упровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного 

обслуговування, фармацевтики.  

Розмір Фонду становить 100 млн грн. У разі проходження відбору переможці 

конкурсу на першому етапі державного стимулювання отримують послуги на суму 

до 500 тис грн. Послуги включають розроблення бізнес-моделі, проведення 

лабораторних тестувань, підготовку патентної заявки, аналіз патентної чистоти та 

інші. На другому етапі, за результатами оцінки команди стартапу, перспективності, 

патентної чистоти та строків впровадження ідеї стартапу, приймається рішення 

щодо надання підтримки у розмірі до 2 млн грн. Отже, максимальна сума 

підтримки одного проєкту складатиме близько 98 тис дол США [148, с. 134-135].  

Друга ініціатива – Український Фонд Стартапів (УФС), що розпочав 

операційну діяльність 11 липня 2019 р. Бюджет УФС становить 390 млн грн. Розмір 

гранту для одного проєкту складатиме від 25 до 75 тис дол США при тривалості 

реалізації проєкту до 24 місяців. Виходить, що з таким бюджетом може бути 

профінансовано від 240 до 720 стартапів. На перший погляд – непогано як для двох 

років. В Ізраїлі, наприклад, з 1991 по 2013 рр. уряд проінвестував 1900 стартап-

проєктів [157, с. 52]. Але обсяги інвестицій та умови підтримки в Україні та Ізраїлі 

непорівнянні. Держава Ізраїль бере на себе ризики стартапів протягом перших двох 

років: в один стартап-проєкт вона вкладає 85% інвестицій (до 500 тис дол США), 

інші 15% вносить стартапер і бізнес-інкубатор [157, с. 51]. В Україні розподіл цих 

відсотків прямо протилежний. Можна припустити, що стартапи, які відбираються, 

не потребують значних обсягів фінансування, але у випадку Фонду підтримки 

винаходів це не так, бо чотири обраних пріоритети державного фінансування 

проєктів вимагатимуть значних фінансових вкладень. Тому проблема з 

фінансуванням залишається.  

Для зниження ризиків державного інвестування в стартап-проєкти необхідно 

подивитися як налагоджена ця практика в провідних країнах світу. В Ізраїлі, 

наприклад, застосовується дуже ретельний відбір стартап-ідей: з 200 ідей 

проходять відбір 40, з цих 40 відбирається лише 8-12 стартапів для розміщення у 
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бізнес-інкубаторах. Успішними зазвичай стають 8 стартапів, тобто 20% (з 40 

відібраних), тоді як у світі в середньому їх частка становить близько 10%. Держава 

за такої схеми повністю повертає вкладені кошти і навіть отримує більше, 

наприклад, за стартапом WAZE (навігатор), держава отримала у 6 разів більше 

коштів, ніж інвестувала [148, с. 135-136; 157, с. 52-54]. Досвід Ізраїлю є наочним 

прикладом для України.   

III. «Запуск» стартапів – пошук додаткових інвестицій, остаточне 

формування продукту, випуск дослідної партії продукту, налагодження системи 

просування продуктів на ринок, заняття ринкової ніші. На цій стадії інвестори самі 

зацікавлені в інвестуванні в стартап, потреби в активному їх пошуку немає.  

IV. «Зростання» та «розширення» діяльності стартапів – стартап на цій 

стадії є стабільно працюючим підприємством, яке займає певну ринкову нішу та 

отримує постійний прибуток. Здійснюється масове виробництво інноваційної 

продукції, пошук нових ринкових ніш, у тому числі на зовнішніх ринках. Існує 

потреба у залученні додаткових інвестицій на розширення бізнесу.  

V. «Вихід» стартапів – має основним завданням визначити стратегію 

розвитку стартапу. Тут можливі два варіанти: 1) засновник стартапу починає 

випуск акцій, отримуючи від цього дохід; 2) засновник вирішує продати стартап як 

готовий бізнес, тоді основна робота зосереджується на пошуку інвестора, якому 

підприємець погодиться продати контрольний пакет акцій за прийнятною ціною, 

залишивши невеличку частку собі. Стартап, який доходить до цієї стадії, є 

успішним бізнесом, займає вагому частку ринку, його продукція користується 

високим попитом, команда складається з висококомпетентних фахівців. 

Відповідно до цих стадій пропонується впровадити в практику концепцію 

інноваційного ланцюга, засновану на методології Lean startup, з його органічними 

складовими – бізнес-інкубаторами (на базі ЗВО), науковими парками (на базі 

наукових установ і ЗВО), українськими індустріальними парками та 

європейськими технопарками з метою запуску інноваційних бізнесів, створених на 

базі розробок наукових установ і закладів вищої освіти. Ідея інноваційного ланцюга 

полягає в тому, щоб створити систему наскрізної підтримки (фінансової, 
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організаційної, інформаційної) підприємницьких здібностей та ініціатив 

української молоді, науковців і освітян в середовищі відповідних інноваційних 

структур по всьому інноваційному ланцюжку формування доданої вартості від ідеї 

до етапу серійного виробництва та виходу інноваційної продукції на український 

ринок та ринки ЄС для зміцнення НІЕС та інноваційного відновлення економіки 

України [148, с. 141; 158].  

«Інноваційний ланцюг» складається з чотирьох етапів і виглядає таким чином 

(рисунок 3.12):  

I етап → на базі закладів вищої освіти, як первинних ланок «ланцюга», 

створюються бізнес-інкубатори, зокрема за участю зарубіжних менторів, для 

надання студентам, які в них навчаються, мають креативні ідеї та бажання їх 

втілити, допомоги (впродовж 2-3 років) у перетворенні ідей в інноваційний бізнес. 

Допомога надається у формі менторської підтримки з вибудовування бізнес-

процесів, корпоративного управління, спілкування з інвесторами, інфраструктури, 

адміністративних, юридичних та фінансових послуг, навчання тощо.  

Ментори – досвідчені професіонали, радники, які стежать за розвитком 

компаній і діляться досвідом. Рід Хоффман, співзасновник сайту професіональних 

мереж LinkedIn, одного разу сказав, що заснувати стартап – «це як скинути себе зі 

скелі і на шляху вниз спробувати зібрати літак». Ментор – це людина, яка вже 

пройшла цей шлях, вже зібрала такий літак і, зазвичай, неодноразово, а зараз 

допомагає початківцям це зробити [159]. В Україні є успішні приклади бізнес-

інкубаторів – це, наприклад, Polyteco, створений при КПІ ім. І. Сікорського у 

2013 р., iHUB, який був заснований у 2013 р. в Києві і функціонує за підтримки 

МЗС Королівства Норвегія, WannaBiz, створений у 2012 р. в Одесі, і спеціалізується 

на підтримці IT-проєктів, мережа академічних стартап-інкубаторів YEP.  

II етап → на базі наукових установ та/або закладів вищої освіти створюються 

наукові парки для «запуску» інноваційних бізнесів завдяки концентрації в одному 

місці усіх задіяних в інноваційному процесі учасників, які володіють знаннями, 

досвідом, взаємодіють і підтримують ділові зв’язки, навчаються один у одного, 

намагаються досягти успіху в своїй сфері та допомагають в цьому іншим. 
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Рисунок 3.12 – Структурно-логічна схема концепції «інноваційного ланцюга: бізнес-інкубатор – науковий парк – 

індустріальний парк – технологічний парк країн-членів ЄС»* 

* Авторська розробка. 
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Наукові парки надають підтримку з пошуку потенційних інвесторів, просування 

продукту на ринок і залучення все більшої кількості споживачів. Успішними 

прикладами наукових парків в України є: Науковий парк «Київська політехніка», 

Корпорація «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка», ТОВ 

«Науковий парк Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», ТОВ «Науковий парк «Ужгородський національний 

університет», ТОВ «науковий парк Одеського політехнічного університету» та 

інші, які мають позитивні результати діяльності [141].   

III етап → розміщення новостворених інноваційних бізнесів у середовищі 

індустріальних парків, які забезпечують стабільну роботу «зростаючих» бізнесів 

для збільшення обсягів виробництва, збуту та прибутків, тобто для розширення їх 

діяльності шляхом доступу до транспортної, виробничо-складської та соціальної 

інфраструктури. «Розширення» діяльності інноваційних бізнесів в індустріальних 

парках є першим можливим сценарієм «інноваційного ланцюга». 

IV етап → другий сценарій передбачається реалізовувати у середовищі 

технологічних парків країн-членів ЄС за такою схемою: започаткування 

студентами «власної справи» в бізнес-інкубаторі відповідного українського ЗВО, 

успішне проходження наступних стадій з виготовлення прототипу, випуску 

дослідної партії інноваційної продукції, початок серійного виробництва 

інноваційної продукції у середовищі індустріальних парків для насичення нею 

внутрішнього ринку України з подальшою дуплікацією українського 

інноваційного бізнесу у технопарку країни-члена ЄС з метою виходу спочатку на 

ринок країни походження технопарку, а потім – на загальноєвропейський ринок 

для отримання доступу до європейських ресурсів, технологій і досвіду, розвитку 

міжнародної співпраці з компаніями-резидентами країн-членів ЄС та підвищення 

конкурентоспроможності українських виробників [148, с. 143-145; 158].  

Пропонується реалізувати концепцію «інноваційного ланцюга» як пілотний 

проєкт у Придніпровському економічному районі на базі Державного підприємства 

«Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля» з метою підтримання 

унікальної спеціалізації і конкурентної переваги економічного району та 
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перетворення його в один зі світових центрів ракетно-космічного будування 

(рисунок 3.13). Наразі науково-технічний та виробничий потенціал, 

висококваліфікований персонал дозволяють ПАТ «Мотор Січ» і ДП «Південмаш» 

разом із ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля» утримувати 

провідні світові позиції з випуску авіаційних двигунів для літаків і гвинтокрилів, 

промислових газотурбінних установок, ракетних двигунів, ракет-носіїв («Зеніт», 

«Дніпро», «Циклон»), космічних апаратів, які не мають світових аналогів. 

Слід зазначити, що для впровадження концепції «інноваційного ланцюга» в 

Україні поступово формуються необхідні передумови [160, с. 162-166; 161].  

По-перше, багато ЗВО, наукових установ і громадських організацій України 

уклали відповідні угоди з університетами та інноваційними структурами країн-

членів ЄС. Наприклад, Сілезький технологічний університет «Сілезька політехніка 

в Глівіцах» та Інститут економіки промисловості (ІЕП) НАН України мають 

багаторічний досвід співробітництва, вони виступають організаторами спільних 

міжнародних конференцій та семінарів, працюють над розширенням співпраці 

шляхом реалізації спільних науково-дослідних проєктів, організації стажування та 

спільних захистів PhD. Серед інших прикладів: у березні 2017 р. у м. Кошице 

(Словаччина) було підписано Меморандум про співпрацю між Національною 

науково-технологічною асоціацією України, Ужгородським національним 

університетом (УжНУ) і Технічним університетом міста Кошице. Зазначеним 

меморандумом закладено основи для подальшого розвитку співпраці між 

науковими установами двох країн шляхом створення на базі наукових парків 

УжНУ і Технічного університету міста Кошице «Українсько-словацького 

міжнародного Центру трансферу технологій» [149, с. 301]. У вересні 2016 р. 

аналогічні меморандуми з намірами про співробітництво та утворення 

інноваційно-навчально-підприємницьких ланцюжків були підписані між 

Академією економічних наук України, ІЕП НАН України, Полтавським 

університетом економіки і торгівлі та з польського боку – Познанським державним   
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Державне 
підприємство 

«Конструкторське 
бюро «Південне» ім. 

М.К. Янгеля»

Розроблення ракетно-
космічної техніки

Суміжна продукція

Основна діяльність
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Асоціація 
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них підприємств і 
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продукція, яка може бути використана у 

національному господарстві

Космічні ракетні комплекси
Космічні апарати
Ракетні двигуни

Державне 
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БІЗНЕС-ІДЕЯ/ДОСЛІДНИЙ 
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Бізнес-інкубатор
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розвитку ідеї;

• Пошук джерел 
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прототипу продукту 
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покупцями;
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прототипу, його 
тестування аж до 
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унікальний продукт, 
у якому є зацікав-
леність споживачів

Науковий парк

• Пошук нових 

інвесторів; 

• Остаточне форму-

вання продукту, 
випуск дослідної 
партії продукту;

• Налагодження сис-

теми просування 
дослідних зразків 
продукту на ринок;

• Зайняття ринкової 

ніші;

• Реалізація активної 

маркетингової 
стратегії 

Прототип Дослідна партія

Індустріальний парк

Серійний випуск інноваційної продукції на:

• Налагодження масо-

вого серійного ви-
робництва продукції 
для внутрішнього 
ринку; 

• Утримання позицій в 

зайнятій та пошук 
нових ринкових ніш;

• На цьому етапі 

стартап – підприєм-
ство, яке стабільно 
працює на ринку та 
отримує постійний 
прибуток

«ІННОВАЦІЙНИЙ ЛАНЦЮГ» як інструмент 
комерціалізації бізнес-ідеї/дослідного зразка 

суміжної продукції з інноваційною компонентою 
шляхом розвитку інноваційних стартапів

Університети та інші 
заклади вищої освіти

Бізнес-ідея

Підготовка студентами 
у співпраці з фахівцями 
КБ «Південне» та 
іншими організаціями 
та підприємствами 
Асоціації магістерських 
робіт з інноваційною 
бізнес-ідею та її 
подальша реалізація у 
середовищі бізнес-
інкубаторів з метою 
створення 
конкурентної 
високотехнологічної 
продукції в суміжних 
галузях промисловості

Ринок ЄС 

Інститут економіки 
промисловості НАН України
Академія економічних наук 

України

Консалтинг 

Науково-методичний 
супровід

Польський 
технопарк

Базування українських 
підприємств у польських 

технопарках з метою 
отримання доступу до  
європейських ринків, 
ресурсів і технологій, 

розвитку міжнародної 
співпраці з іноземними 

підприємствами та 
організаціями та 

підвищення конкуренто-
спроможності 

української продукції 

вітчизняний ринок ринок ЄС

Внутрішній 
ринок України

Державні 
бюджети

України та 
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України та 
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Європейські 
програми, 
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допомога в 
межах TACIS

Податки

Прибуток         Акції

Кадри            Знання Ліцензії     Фінанси

 

Рисунок 3.13 – Структурно-логічна схема «інноваційного ланцюга» як інструмента комерціалізації інноваційних бізнес-

ідей та розвитку стартапів на базі ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім М.К. Янгеля»* 
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економічним університетом, Вищою технічною школою у Сувалках і 

Технологічним парком міста Сувалки [152, с. 79-80].  

По-друге, Україна є членом європейських програм, які підтримують усі 

складники інноваційного ланцюжка, зокрема Horizon-2020, EUREKA, СOSME, 

може брати участь в проєктах COST, EUROSTARS та інших.  

По-третє, українські студенти та викладачі вже користуються можливостями 

європейських програм обміну між університетами країн-членів ЄС. Однією з таких 

програм є Erasmus+/Erasmus Mundus – програма, яка дозволяє навчатися, 

викладати або стажуватися в іншій країні терміном до двох років та отримувати за 

це стипендію. Важливо зазначити, що концепція «інноваційного ланцюга» не 

орієнтована на сприяння еміграції української молоді та населення до ЄС як це 

може здаватися на перший погляд. Навпаки, вона полягає в тому, щоб надати 

українцям можливість отримувати навички управління нещодавно розпочатим 

бізнесом шляхом використання досвіду та знань досвідчених підприємців з країн-

членів ЄС, не пориваючи зв’язків з Україною та її ринком, а, отже, застосовуючи їх 

на благо рідкої країни [158].  

Звісно, ризик неповернення українських громадян існує, але він існує у будь-

якому випадку. Проте, навіть, якщо гіпотетично уявити, що усі молоді підприємці 

залишаться за кордоном, то це буде не більше 5-7% населення31. Для того, щоб не 

допустити такого песимістичного сценарію для України необхідно не закривати 

кордони, а створювати в країні сприятливий інноваційний і бізнес клімат, робити 

зважені та послідовні кроки у бік неоіндустріальної модернізації економіки, аби 

висококваліфіковані фахівці поверталися з покращеними знаннями, свіжими 

підприємницькими ідеями, налагодженими партнерськими зв’язками з 

зарубіжними колегами та вкладали їх у розвиток української економіки та 

суспільства. Це лише збагатить Україну у довгостроковій перспективі [16, с. 94]. У 

цьому плані концепція створення «інноваційного ланцюга» є дійсно важливою, 

оскільки орієнтована на досягнення таких результатів:  

 
31 Загальновідомо, що здібностями до підприємницької діяльності володіють у середньому 5-7% 

населення країни. 
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здійснення неоіндустріальної модернізації економіки зі збільшенням у 

валовому внутрішньому продукті частки високотехнологічних і середньо-

високотехнологічних галузей і креативних індустрій на рівні 5-6 технологічних 

устроїв;  

прискорення впровадження інновацій та трансферу технологій в галузі 

традиційної та смарт-спеціалізації регіонів України; підвищення рівня 

зайнятості у високотехнологічних і середньо-високотехнологічних галузях 

промисловості, секторі високотехнологічних послуг і креативних індустрій, 

підвищення рівня доходів працівників галузей традиційної та смарт-спеціалізації 

областей;  

зміцнення інноваційної екосистеми України завдяки забезпеченню єдності всіх 

стадій (етапів) інноваційного ланцюга від продукування ідеї, виготовлення 

мінімально життєздатного продукту, його тестування, апробації та просування на 

ринок до розширення масштабованого інноваційного продукту з виходом на 

внутрішній та європейський ринок;  

розбудову міжнародної кооперації у сфері науки, технологій та інновацій із 

залученням технічної допомоги в межах ТАСІS 32, коштів європейських програм та 

венчурних інвесторів;   

соціальне становлення молоді, розвиток у них підприємницького менталітету 

і мислення, бажання займатися винахідництвом, раціоналізаторством, 

підприємницькою діяльністю; інтеграцію молодих і досвідчених підприємців, 

підприємств в європейський дослідницький та інноваційний простір для здобуття 

нових знань, навичок і практичного досвіду ведення бізнесу на європейському 

ринку (збільшити присутність на яких так прагнуть українські виробники) аби у 

подальшому використати здобуті знання на благо рідної країни.  

Пропонується прописати концепцію створення інноваційного ланцюга в 

проєкті Закону України «Про підтримку функціонування стартапів» з метою 

розвитку стартапів, що дозволить створити реально діючий механізм 

 
32 ТАСІS – Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States, Технічна допомога 

Співдружності Незалежних Держав. 
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трансформації результатів ДіР, отриманих у наукових установах і ЗВО, в готові 

інноваційні продукти та вивести їх на ринок, а, отже, забезпечить розбудову 

цілісної НІЕС, дозволить рухатись шляхом проактивних інноваційних змін.  

 

3.4 Висновки до розділу 3 

 

1 Дотримуючись ідей неошумпетерівської економічної школи, встановлено, 

що розвиток НІЕС України залежить значною мірою від успішності запровадження 

прогресивних структурно-технологічних змін в економіці, на що має бути 

зорієнтована активна модернізаційна політика держави. Економічна модернізація 

тісно пов’язана з новою індустріалізацією, яка уособлюється у чотирьох сучасних 

моделях: традиційній індустріалізації, некро-, пост- та неоіндустріалізації. Серед 

типів економічної модернізації найбільшого поширення набули імітаційний тип 

(формує наздоганяючий тип розвитку економіки шляхом запозичення зарубіжних 

технологій) та креативний тип (орієнтований на випереджаючий економічний 

розвиток на основі проривних інновацій), які можуть поєднуватися у певних 

пропорціях. Нині країни, які борються за світове інноваційне лідерство, віддають 

перевагу креативному типу модернізації з акцентом на неоіндустріалізації. 

Неоіндустріальна модернізація – нова, «розумна» індустріалізація – орієнтована, 

по-перше, на підтримку високих темпів виробництва, але не будь-якого, а 

високотехнологічного і середньо-високотехнологічного; по-друге, на модернізацію 

виробництва на базі цифрових і ключових технологій 4.0; по-третє, на розвиток 

високотехнологічних послуг і креативних індустрій; по-четверте, на створення 

нових індустрій 4.0.  

2 Обгрунтовано необхідність модернізаційних змін в економіці України. На 

прикладі державної політики провідних країн світу, у тому числі країн-членів ЄС 

показано, що лише навколо потужної сучасної конкурентоспроможної 

промисловості можливі розвиток внутрішнього ринку, нарощення експорту 

інноваційної продукції та послуг, підвищення рівня та якості життя населення, 

зниження рівня бідності, формування середнього прошарку суспільства. Як 
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пріоритетний вектор розвитку економіки України визначено креативний тип 

модернізації, що базується на власній науці і технологіях, інвестиціях в освіту 

населення, неоіндустріалізації та розвитку креативних індустрій. Він базується на 

тих перевагах, які Україна ще зберігає попри усі втрати – сильні індустріальні 

традиції та промисловий потенціал, розвинену систему освіти та високоосвічене 

населення, розгалужену систему науково-дослідних інститутів і провідних 

наукових шкіл, традиції винахідництва і раціоналізаторства.  

За результатами дослідження визначено напрями модернізаційних змін в 

економіці України з метою посилення інноваційних екосистем, серед яких: 

розроблення та реалізація нової промислової політики, спрямованої на 

неоіндустріальний розвиток країни на основі Індустрії 4.0; створення сприятливих 

економічних та інституційних умов для суттєвого збільшення внутрішніх і 

зовнішніх інвестицій у розвиток високотехнологічних і середньо-

високотехнологічних галузей промисловості; розвиток промислових кластерів для 

виготовлення конкурентоспроможної на внутрішньому, європейському та 

світовому ринках кінцевої продукції високого ступеня переробки; створення 

високотехнологічних інноваційних кластерів в індустріях 4.0 з метою створення на 

їх базі нових сучасних галузей економіки; стимулювання інтеграції галузей 

машинобудування з фундаментальною і прикладною наукою з метою створення 

попиту з боку машинобудівних підприємств на результати ДіР академічної та 

галузевої науки, розвитку заводської науки та виробництва конкурентоспроможної 

продукції машинобудування, зокрема для переоснащення підприємств 

традиційних галузей спеціалізації регіонів прогресивними технічними і 

технологічними засобами; створення високотехнологічних робочих місць в усіх 

ВЕД, розвиток креативних індустрій, малого і середнього бізнесу, що сприятиме 

зростанню попиту на людський капітал; забезпечення розвитку освітньо-наукової 

системи у контексті потреб неоіндустріальної модернізації економіки та інші.  

Неоіндустріальна модернізація економіки здійснюється шляхом широкого 

запровадження інновацій і, в той же час, створює технологічну базу для розбудови 

дієвої інноваційної екосистеми.  
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3 На основі аналізу загальних умов інноваційного розвитку України було 

виділено та здійснено аналіз перешкод на шляху неоіндустріальної модернізації 

економіки та розвитку НІЕС України, які полягають у такому: 

по-перше, відсутності стратегії модернізації та розвитку промислового 

комплексу України на основі Індустрії 4.0;  

по-друге, відсутності цілісної системи державного стратегічного планування 

розвитку сфери науки, технологій та інновацій України;  

по-третє, неефективності, а, по факту, формальності існування системи 

державного управління інноваціями, яка не виражає усвідомлення владою 

важливості сфери науки, технологій та інновацій для довгострокового розвитку 

економіки та суспільства;  

по-четверте, відсутності дієвої системи стимулювання та мотивування 

підприємств до здійснення інновацій, високих ризиках, характерних для 

української економіки, постійних змінах «правил економічної гри», невизначеності 

для бізнесу майбутніх вигід від вкладання коштів в інновації, неготовності держави 

розподіляти такі ризики з бізнесом;  

по-п’яте, хронічному недофінансуванні наукової та науково-технічної сфери 

як підґрунтя забезпечення сталого розвитку та інноваційного поступу країни;  

по-шосте, низькій якості інституційного середовища розвитку інновацій – 

неефективності українського законодавства щодо регулювання сфери 

інноваційних правовідносин, слабкому захисті прав інтелектуальної власності, 

відсутності розвинутої інноваційної інфраструктури, високому рівні корупції, 

неефективності судової гілки влади;  

по-сьоме, світоглядній позиції власників підприємств, що заснована на 

рентоорієнтованій поведінці та орієнтації на короткострокові індивідуалізовані 

цілі.  

Розв’язання існуючих викликів і проблем вимагає розроблення та реалізації 

комплексу заходів та інструментів, спрямованих, по-перше, на підтримку 

ефективної співпраці між наукою, бізнесом, державою і громадськістю на 

національному, регіональному, локальному та міжнародному рівнях, по-друге, на 
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удосконалення бізнесового, регуляторного, інноваційного середовища та 

інституційного забезпечення розвитку інновацій. Наступні підрозділи цієї роботи 

присвячено обґрунтуванню рекомендацій щодо упровадження комплексу таких 

заходів.  

4 Як інструмент структурно-технологічних перетворень та прискореного 

інноваційного розвитку економіки розглянуто наукові, технологічні та 

індустріальні парки. Досліджено їх суть та особливості формування у світовій 

практиці та в Україні. Доведено, що розвиток паркових утворень в національних 

умовах стримується неефективним інституційним середовищем. Надано низку 

пропозицій щодо доопрацювання та удосконалення чинних законів України «Про 

спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків», «Про 

індустріальні парки» та «Про наукові парки», а також законопроєкту «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових 

парків» з метою забезпечення сприятливого правового поля діяльності паркових 

утворень, посилення їх впливу на розвиток інноваційних процесів в країні.  

5 Для того, щоб наукові, технологічні та індустріальні парки виступили 

провайдерами інновацій їх запропоновано розвивати в тісному взаємозв’язку 

впродовж інноваційного ланцюга створення доданої вартості. У зв’язку з цим 

розроблено концепцію створення інноваційного ланцюга з його органічними 

складовими – бізнес-інкубаторами (на базі ЗВО), науковими парками (на базі 

наукових установ і ЗВО), українськими індустріальними парками та 

європейськими технопарками як інструменту розбудови дієвих інноваційних 

екосистем України через підтримку інноваційних стартапів, створених на базі 

розробок наукових установ і закладів вищої освіти, по всьому інноваційному 

ланцюгу формування доданої вартості від ідеї до етапу серійного виробництва та 

виходу на український та європейський ринки. Акцент на необхідності розвитку 

стартапів зроблений з огляду на те, що це є найшвидшим шляхом продукування 

інновацій, а також тому, що українські наукові установи та університети мають 

чимало розробок, які потрібно довести до стадії прототипування та вивести на 

ринок. Досліджено природу стартапів і стан стартап-руху в Україні, а також 
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методологію Lean startup як альтернативу стандартним схемам запуску стартапів, 

яку покладено в основу «інноваційного ланцюга».  

Концепція «інноваційного ланцюга» складається з чотирьох етапів відповідно 

до стадій розвитку стартапів і спрямована на: зміцнення інноваційної екосистеми; 

здійснення неоіндустріальної модернізації економіки; прискорення впровадження 

інновацій та трансферу технологій в галузі традиційної та смарт-спеціалізації 

регіонів; підвищення рівня зайнятості у високотехнологічних і середньо-

високотехнологічних галузях промисловості, секторі високотехнологічних послуг 

і креативних індустрій; розбудову міжнародної кооперації у сфері науки, 

технологій та інновацій; соціальне становлення молоді, розвиток у них 

підприємницького менталітету і мислення; інтеграцію науковців, освітян, 

студентів і підприємців в європейський дослідницький та інноваційний простір, 

що, як результат, дозволить рухатись шляхом проактивних інноваційних змін, 

сприятиме розбудові сучасної інноваційно конкурентоспроможної, 

неоіндустріально розвиненої економіки України.  
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У НАУКОВО-

ТЕХНІЧНІЙ ТА ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ 

ПОСИЛЕННЯ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ЕКОСИСТЕМ 

УКРАЇНИ 

 

Нагальна потреба України в неоіндустріальній модернізації економіки та 

розбудові дієвих інноваційних екосистем на національному, регіональному та 

місцевому рівнях потребує залучення значних фінансових та інтелектуальних 

ресурсів, яких в Україні не вистачає. Це обумовлює необхідність широкої співпраці 

з іншими країнами, насамперед країнами-членами ЄС, що в умовах глобальних 

викликів, пришвидшення всіх процесів та явищ сприятиме стабілізації та 

ефективному розвитку національної економіки, зростанню її наукового та 

інноваційного потенціалу. Даний розділ присвячено проблематиці інтеграції 

України до Європейського дослідницького простору (European Research Area, ERA) 

– єдиного дослідницького та інноваційного простору, відкритого для світу та 

заснованого на внутрішньому ринку, який забезпечує вільний обіг дослідників, 

наукових знань і технологій [1]. Відповідно до статті 1 Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» [2], ЄДП – це «система програм та 

політичних інструментів, що об’єднує інституційне середовище досліджень і 

розробок держав-учасниць Європейського Союзу та асоційованих членів з метою 

розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва, вільного трансферу 

знань, мобільності дослідників». Згідно з п. 2 статті 375 Угоди про асоціацію, 

співробітництво між Україною та ЄС у сфері науки і технологій «спрямовується на 

сприяння залученню України до Європейського дослідницького простору» [3].  

Проблематику міжнародного та європейського науково-технічного та 

інноваційного співробітництва вивчають науковці та експерти в багатьох країнах 

світу, їй присвячено чимало досліджень, в яких розглядаються, зокрема такі 

питання, як розвиток міждержавного і транскордонного співробітництва, у тому 

числі в контексті смарт-спеціалізації регіонів [4; 5], міжнародна інноваційна 
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політика і найближчі перспективи її розвитку [6], значення міжнародного 

наукового співробітництва для національних систем досліджень та інновацій [7], 

забезпечення академічної мобільності, трансферу знань і технологій [8], 

формування транскордонних регіональних інноваційних систем [9; 10].  

Останніми роками, у зв’язку з набуттям Україною асоційованого членства в 

ЄС, увага українських вчених до європейської інтеграції значно підвищилася. Так, 

актуальні проблеми соціально-політичного розвитку, зокрема необхідність та 

перспективи забезпечення інноваційної спрямованості економіки України 

розглянуті у колективних працях науковців інститутів Національної академії наук 

України [11; 12]. У науковій доповіді [13] авторами проаналізовано основні риси 

ЄДП, розглянуто процеси євроінтеграції в окремих секторах національної 

економіки, особливості становлення моделі потрійної спіралі в країнах-членах ЄС 

і в Україні, розроблено основні положення «дорожньої карти» реалізації Угоди про 

асоціацію в частині наукового та інноваційного співробітництва. Визначенню 

особливостей механізмів інтеграції України до наукового та інноваційного 

середовища ЄС присвячена наукова стаття [14]. Аналіз європейського 

дослідницького та інноваційного простору через призму трьох пріоритетів ЄС – 

Відкритої науки, Відкритих інновацій та смарт-спеціалізації регіонів – здійснено у 

статті [15]. Проблеми поєднання концепцій кластерного розвитку та міжнародних 

інтеграційних об’єднань на мезорівні як умови успішної інтеграції України до 

європейського економічного простору досліджено у роботі [16]. У науковій статті 

[17] висувається ідея трансформації інтеграційних процесів за моделлю 

«Вишеградська четвірка (Польща, Чехія, Угорщина і Словаччина) + Україна» у 

модель Вишеградської п’ятірки.  

Незважаючи на наявність значного наукового доробку з розвитку 

міжнародного науково-технічного та інноваційного співробітництва, даний напрям 

дослідження в умовах постійно виникаючих нових глобальних викликів і загроз, 

зростання бюджетних обмежень в багатьох країнах, включно з Україною, через 

пандемію COVID-19 (SARS-CoV-2), розгортання четвертої промислової революції 

потребує подальших наукових пошуків, зокрема щодо напрямів та інституційних 
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заходів з посилення науково-технічного та інноваційного співробітництва України 

та ЄС як можливості підвищити ефективність європейських та української 

національних інноваційних екосистем, зміцнити інноваційну 

конкурентоспроможність Європи та України, зокрема.  

Разом із тим європейську інтеграцію не слід вважати панацеєю, яка здатна за 

будь-яких умов забезпечити інноваційний поступ країни. Навпаки, її розвиток 

потребує відповідальності, злагодженої, кропіткої, системної роботи приватних 

структур, громадських об’єднань і державних інституцій всіх гілок влади, 

виважених підходів з урахуванням національних інтересів.  

 

4.1 Організаційно-правові основи європейської інтеграції України у 

науково-технічній та інноваційній сфері 

 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС надає широкі 

можливості співпраці у науково-технічній та інноваційній сфері, що створює 

сприятливі умови для розвитку українського науково-дослідного сектору, 

впровадження наукових досліджень і розробок у виробництво. Слід відзначити, що 

інституційні засади євроінтеграційних процесів формувалися упродовж усього 

періоду існування України як самостійної держави. Це здійснювалось шляхом 

прийняття низки нормативно-правових актів, які стосуються зовнішньо-

економічних і політичних відносин. Найбільш вагомі із них наведено в таблиці 4.1. 

Нормативно-правові акти, представлені у таблиці 4.1, свідчать, що зовнішня 

політика України вже з початку здобуття незалежності спрямовувалася на розвиток 

широкого міжнародного співробітництва. Начало цьому поклала Постанова 

Верховної Ради України «Про основні напрями зовнішньої політики України» 

(1993 р.) [18], де одним із пріоритетів було визначено розширення участі в 

європейському регіональному співробітництві, та Угода про партнерство і 

співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх 

державами членами (1994 р.) [19], яка діяла до 2014 р. та започаткувала 

співробітництво з низкою європейських країн.  
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Таблиця 4.1 – Основні нормативно-правові акти України у сфері європейської 

інтеграції  

 

Нормативно-правовий акт Дата прийняття, номер 

Постанова Верховної Ради України «Про основні 

напрями зовнішньої політики України»  

02.07.1993 р. № 3360-XII 

Втратив чинність від 20.07.2010 р. 

Угода про партнерство і співробітництво між 

Україною і Європейськими Співтовариствами та їх 

державами членами  

Ратифіковано Законом України від 

10.11.1994 р. № 237/94-ВР  

Втратив чинність від 27.06.2014 р. 

Закон України «Про Загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» 

18.03.2004 р. № 1629- IV 

Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики»  
01.07.2010 р. № 2411-VI 

Постанова Верховної Ради України «Про 

підтвердження курсу України на інтеграцію до 

Європейського Союзу та першочергові заходи у 

цьому напрямі» 

13.03.2014 р. № 874-VII 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони 

Ратифіковано Законом України від 

16.09.2014 р. № 1678-VII  

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони» 

17.09.2014 р. № 847-р 

Втратив чинність від 25.10.2017 р. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

виконання Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони» 

25.10.2017 р. № 1106 

* Складено автором.  

 

Європейський Союз зі свого боку започаткував у 1990-му році Програму 

ТАСІS, відповідно до якої Україна отримує від ЄС технічну допомогу, зокрема в 

освітній та науково-технічній сферах [20]. Співробітництво здійснюється за 

низкою перспективних для України та ЄС напрямів: розроблення космічних та 

інформаційних технологій, виробництво і використання ядерної енергії та іншими. 

Цьому значною мірою сприяють творчі відносини та наукові зв’язки українських 

вчених з Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН), Європейським 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2
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співтовариством з атомної енергії (Євратом), з якими Україна має відповідні 

угоди про співробітництво [21; 22].  

Для забезпечення успішного співробітництва було розроблено і ухвалено в 

2004 р. Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС [23]. Європейська інтеграція як стратегічна мета України, була 

закріплена в Законі України 2010 р. «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики» [24]. Цим законом Україна позиціонує себе як європейську державу, а 

серед основних засад внутрішньої та зовнішньої політики визначає забезпечення 

інтеграції в європейський політичний, економічний, правовий, освітній та 

науковий простір з метою набуття членства в ЄС (статті 10 і 11). 

Остаточно свій євроінтеграційний вибір Україна зафіксувала підписанням 

Угоди про асоціацію з ЄС [3], внесенням змін до Конституції України щодо 

реалізації стратегічного курсу на набуття повноправного членства в ЄС (ст. 102) 

[25]. У такий спосіб українська держава здійснила цивілізаційний вибір, 

продемонструвала наміри і готовність інтегруватися до європейського простору і 

системи формальних інститутів ЄС, прийняти його норми і практики, стати 

невід’ємною частиною європейського співтовариства [26, с. 48-49].  

Розвиток науково-технічного співробітництва з ЄС став одним із пріоритетних 

напрямів європейської інтеграції, а підписання в 2002 р. Угоди між Україною та 

Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво [27] 

створило для цього правову основу. Метою Угоди є заохочення, розвиток і 

сприяння з боку України та ЄС спільної діяльності у сфері науково-технічних ДіР, 

що становлять спільний інтерес (стаття 1). Угода визначила принципи, напрями та 

форми співробітництва, які є актуальними й наразі, оскільки Угода періодично 

відновлюється і подовжується, останнє таке відновлення відбулося у 2015 р. Поряд 

із цією Угодою Україна також уклала низку двосторонніх угод про співробітництво 

у сфері освіти, культури, науки і технологій з 18 країнами-членами ЄС, зокрема з 

Федеративною Республікою Німеччина, Французькою Республікою, Чеською 

Республікою, Естонською Республікою, Республікою Польща та іншими [28], що 

також сприяє посиленню євроінтеграційних процесів. 
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Важливим кроком на шляху до інтеграції України в ЄДП стало підписання у 

2015 р. Угоди про участь України у Рамковій програмі ЄС з досліджень та 

інновацій «Горизонт 2020» [29], згідно з якою, Україна бере участь у заходах 

«Горизонт 2020» як асоційована країна, сплачуючи за кожен рік участі відповідний 

фінансовий внесок. Підписання цієї Угоди створило підґрунтя для розвитку 

міжнародної співпраці з ЄС у межах ЄДП на якісно новому рівні.   

Відповідно до цих зобов’язань були запроваджені зміни до нормативно-

правової бази України. Так, для наближення законодавства України у науково-

технічній сфері до права ЄС у 2016 р. було прийнято нову редакцію Закону України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність» [2]. Згідно зі статтею 66 цього закону, 

держава бере на себе зобов’язання підтримувати міжнародне наукове та науково-

технічне співробітництво, забезпечувати «інтеграцію національного 

дослідницького простору до Європейського дослідницького простору шляхом 

реалізації його пріоритетів». Створено Національну раду України з питань 

розвитку науки і технологій (далі – Національна рада), яка є постійно діючим 

консультативно-дорадчим органом при уряді, метою якої є «забезпечення 

ефективної взаємодії представників наукової громадськості, органів виконавчої 

влади та реального сектору економіки у формуванні та реалізації єдиної державної 

політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності» (стаття 20). У переліку 

основних функцій Національної ради є такі, що безпосередньо стосуються 

євроінтеграції, а саме: «підготовка пропозицій щодо інтеграції вітчизняної науки у 

світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням 

національних інтересів», «підготовка та оприлюднення щорічної доповіді про стан 

та перспективи розвитку сфери наукової і науково-технічної діяльності України, а 

також про стан виконання Україною пріоритетів Європейського дослідницького 

простору та надання пропозицій щодо плану їх реалізації на наступний рік» (п. 7 

статті 20) [30]. У 2018 р. було створено Національний фонд досліджень України,  

основна мета якого полягає в забезпеченні конкурсного фінансування наукових 

досліджень на основі прозорої та якісної експертизи, до якої мають бути залучені 

закордонні фахівці. Діяльність Фонду спрямована, зокрема на розвиток 
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матеріально-технічної бази досліджень, трансфер знань, підтримку молодих 

вчених. У травні 2020 році було оголошено перші конкурси Фонду.   

Отже, в Україні наразі відбувається формування правової основи 

євроінтеграційного вектору розвитку у науково-технічній та інноваційній сфері. 

Співпраця між європейськими та українськими організаціями поступово 

зміцнюється, але поки що залишається на низькому рівні і мало позначається на 

стані інноваційних процесів. Це вказує на існування низки проблем. Передусім, має 

місце недостатнє організаційно-інституційне забезпечення євроінтеграційних 

реформ.  

Для забезпечення євроінтеграційного поступу України у 2017 р. Постановою 

Кабінету Міністрів України було засновано Урядовий офіс координації 

європейської та євроатлантичної інтеграції [31]. Основними завданнями Офісу у 

сфері європейської інтеграції визначено такі [32]: координація процесу адаптації 

законодавства України до права ЄС (acquis ЄС33); забезпечення здійснення 

перекладу acquis ЄС українською мовою, оновлення глосарію термінів acquis ЄС; 

аналіз залучення і використання міжнародної допомоги, спрямованої на підтримку 

виконання завдань у сфері європейської інтеграції; розроблення та реалізація 

стратегій, програм та інших документів з інформування громадськості у сфері 

європейської інтеграції; проведення спільних засідань органів асоціації Україна – 

ЄС та секретаріатство української частини таких органів; оцінка результативності 

виконання завдань у сфері європейської інтеграції. По суті, діяльність Офісу 

зводиться до вирішення інформаційних та експертно-аналітичних завдань, але не 

передбачає належного організаційного забезпечення євроінтеграційного поступу 

України, зокрема у науково-технічній та інноваційній сфері.  

У складі Мінекономрозвитку України діє департамент міжнародної співпраці 

у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства, який в основному 

опікується проблемами зовнішньої торгівлі. Інформація про міжнародне 

 
33 acquis ЄС – комплекс прав і обов’язків країн-членів ЄС, яких вони зобов’язуються 

дотримуватися за погодженням Сторін. 
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співробітництво у науково-технічній та інноваційній сфері та механізми його 

підтримки відсутня.  

У МОН України в рамках директорату науки та інновацій працює експертна 

група з питань інтеграції до Європейського дослідницького простору у складі 

чотирьох осіб, а також як окремий структурний підрозділ – Управління 

міжнародного співробітництва та протоколу, до обов’язків якого входить [33]: 

розроблення та виконання міжнародних двосторонніх договорів з іноземними 

державами в галузі освіти і науки; взаємодія та комунікація з державними та 

іноземними представництвами, органами та установами, закладам вищої освіти, 

організаціями та підприємствами; співпраця у межах міжнародних угод стосовно 

участі українських студентів, наукових, науково-педагогічних та педагогічних 

працівників у програмах академічної мобільності та інші. Проте, МОН України 

відповідає за зовнішні освітні та наукові зв’язки лише підпорядкованих йому 

установ. Значна ж частка науково-дослідних структур знаходиться поза межами 

впливу цього міністерства. Так, із 950 організацій, які здійснювали дослідження і 

розробки у 2019 р., 409 або 43,1% відносяться до підприємницького сектору, а ще 

значна частина державного сектору – до Національної академії наук України, 

національних галузевих академій наук та інших міністерств і відомств [34, с. 15]. 

При цьому наявним є слабкий взаємозв’язок закладів вищої освіти і наукових 

установ з бізнесом. Тому існуюча в органах державної влади система управління 

міжнародним співробітництвом не забезпечує комплексного євроінтеграційного 

вектору розвитку у науково-технічній та інноваційній сфері.  

Угода про асоціацію між Україною та ЄС охоплює різні напрями співпраці, 

зокрема передбачає співробітництво у сферах, які є головними рушіями 

інноваційного поступу України: науки і технологій (статті 374-377), цивільних 

космічних досліджень та використання космічного простору (статті 371-373); 

промисловості та підприємництва (статті 378-380); освіти, навчання та молодіжної 

політики (статті 430-436).  

Проте, з часу підписання Угоди про асоціацію минуло вже шість років, а 

ситуація з державними пріоритетами досі не змінилася – у держави, як і раніше, 
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відсутнє системне бачення щодо розвитку науки та промисловості. І, якщо 

Стратегія розвитку промислового комплексу України на період до 2025 р. хоча б 

розроблялася (див. підрозділ 3.2), то про Стратегію розвитку наукової сфери мова 

взагалі не ведеться. Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС заплановано розробити та/або реалізувати Стратегію підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху, Стратегію розвитку туризму та курортів до 2026 року, 

Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної 

меншини на період до 2020 року та багато інших стратегій, окрім Стратегії 

розвитку наукової сфери. Виходить, що наука навіть не поставлена на одну 

сходинку з безпекою дорожнього руху та інтеграцією в українське суспільство 

ромської національної меншини. Це яскраво свідчить про відсутність усвідомлення 

владою виключної важливості науки у забезпеченні сталого розвитку України, 

підвищенні конкурентоспроможності економіки та добробуту населення.  

МОН України розробило проєкт Концепції державної політики у сфері науки 

на 2020-2024 роки [35], але цей документ потребує докорінної переробки через 

некоректність його змісту, де як проблему державної політики визначено 

невідповідність результатів української науки світовому рівню, а носієм проблеми 

– українських вчених, наукових і науково-педагогічних працівників, що не 

відповідає реальності та здоровому глузду і є не проблемою політики, а її наслідком 

через систематичне недофінансування наукової сфери. Носієм проблеми є 

екстрактивні інститути, діяльність яких спрямована на те, щоб збагатити малу 

частку суспільства за рахунок експлуатації іншої її частини [36]. 

У Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року 

(далі – Стратегія), так само, як і в проєкті Плану заходів з її реалізації на 2020-2022 

роки (за виключенням декількох згадок) відсутні системні пропозиції щодо 

сприяння інтеграції України до ЄДП. Можна припустити, що для цього були 

розроблені окремі документи – Дорожня карта інтеграції України до 

Європейського дослідницького простору (далі – Дорожня карта ERA-UA) [37] та 

План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [38], які власне 

і визначають відповідні пріоритети, цілі, інструменти та заходи. Але всі вони мають 
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ґрунтуватися на Стратегії, бути взаємоув’язаними та координуватися між собою, 

чого на практиці не відбувається.  

Не в останню чергу через це Україна дуже повільно просувається шляхом 

проєвропейських реформ і то, переважно, завдяки активній позиції громадськості 

та європейським інституціям. Для моніторингу стану виконання Плану заходів з 

виконання Угоди про асоціацію у 2017 р. урядом впроваджено спеціальну 

інформаційно-аналітичну систему «Пульс Угоди», яка відслідковує прогрес 

виконання заходів в межах поточного року та загальний прогрес виконання Угоди 

про асоціацію, починаючи з дати її підписання у 2014 р. У «Пульсі Угоди» всі 

напрями співпраці, які прописані в Угоді про асоціацію, згруповано за 24 сферами 

суспільного життя. У таблиці 4.2 наведено прогрес виконання завдань за трьома з 

них, які стосуються сфер науки, технологій та інновацій, освіти і промисловості. 

Як видно, найбільше складнощів викликає реалізація завдань за напрямом 

співпраці «Наука, технології та інновації, космос», що є закономірним наслідком 

безсистемних і непослідовних дій органів влади з реалізації декларованих 

десятиліттями заяв про розбудову інноваційної економіки.  

 

Таблиця 4.2 – Стан виконання завдань Угоди про асоціацію за трьома 

напрямами співпраці* 

 

Напрям співпраці 

Загальний 

прогрес за 

період 2014-

2024 рр.,% 

Прогрес виконання 

завдань за роками,% Відповідальні за напрям 

2017 2018 2019 2020 

Наука, технології 

та інновації, 

космос 
38 79 32 51 16 

МОН, Мінеконорозвитку, 

Мінцифри, Державне космічне 

агентство, Комітет ВРУ з питань 

освіти, науки та інновацій 

Підприємництво 79 86 95 79 32 
Мінеконорозвитку, Мінфін, 

Мін'юст, Комітет ВРУ з питань 

економічного розвитку 

Освіта, навчання та 

молодь 
67 100 38 100 71 

МОН, Мінкультури, Комітет ВРУ 

з питань освіти, науки та 

інновацій, Комітет ВРУ з питань 

молоді і спорту 

* Складено автором за: [39] 
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Закони і нормативно-правові акти щодо підтримки науки та інновацій не 

виконуються і щороку блокуються Законом України про Державний бюджет. 

Зміни, проголосовані 13 квітня до державного бюджету на 2020 р. у зв’язку з 

поширенням пандемії COVID-19, без зайвих слів зафіксували фактичні пріоритети 

держави: на 225,5 млн грн (з 525,5 млн грн) урізано фінансування Національного 

фонду досліджень України; повністю (на 400 млн грн) секвестровано видатки на 

проведення досліджень і розробок за пріоритетними напрямами у закладах вищої 

освіти; повністю урізано фінансування Фонду розвитку інновацій та Фонду 

Президента України з підтримки освіти, науки та спорту – на 50 млн грн і 500 млн 

грн відповідно; на 20 млн грн (з 87 млн грн) секвестровано видатки на виконання 

Україною зобов’язань у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього 

співробітництва.  

І це ще не самий поганий варіант, бо у попередньому проєкті секвестрованого 

держбюджету передбачалося в рази скоротити фінансування науки, причому за 

пріоритетними напрямами наукових досліджень.  

Станом на 2020 рік за напрямом співпраці між Україною та ЄС у сфері науки 

і технологій заплановані важливі законодавчі новели, спрямовані на 

перезавантаження інновацій в Україні (таблиця 4.3).  

Вони так і не були запроваджені у 2020 р. і наразі їх реалізація знаходиться у 

зоні ризику, з одного боку, через пандемію COVID-19 і згенеровану нею 

економічну кризу, з іншого боку, через інертність влади та її небажання щось 

радикально змінювати. Але навіть у важкі часи наука та інновації заслуговують 

найвищої уваги. Як влучно зазначається на офіційному сайті Товариства імені 

Макса Планка, «знання є єдиною дійсно важливою сировиною Європи і незамінним 

паливом для її конкурентоспроможності, зростання та робочих місць» [40]. 

Європейські експерти радять Україні сприймати державні витрати на науку та 

інновації не як бюджетні видатки, а як національні інвестиції [41, с. 16].  

Протягом останніх років держава із залученням представників бізнесу, 

експертної науково-освітньої спільноти, громадських об’єднань реалізувала ряд 

ініціатив, прописаних Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію і 
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спрямованих на стимулювання наукової та інноваційної діяльності [38; 39], однак 

вони не забезпечили надійного базису для зміцнення науково-технічної та 

інноваційної сфери України, посилення співробітництва з ЄС та його країнами-

членами. Це потребує, по-перше, якнайшвидшого надолуження невиконаних 

зобов’язань України за попередні роки та організації злагодженої системної роботи 

над поточними завданнями, по-друге, реалізації в Україні рамкової концепції ЄС з 

формування та реалізації державної інноваційної політики, яка передбачає 

застосування інтегрованого підходу до політики у сфері науки, технологій та 

інновацій та її тісний зв’язок з іншими видами політик у сфері освіти, 

промисловості, підприємництва, інвестицій та інших.  

 

Таблиця 4.3 – Зміни до нормативно-правової бази, передбачені Планом заходів 

з виконання Угоди про асоціацію у сфері науки, технологій та інновацій на 2020 р* 

 

Проєкти законів України 
Проєкти постанов і нормативно-правових актів 

Кабінету Міністрів України щодо 

Про підтримку та розвиток інноваційної 

діяльності 

Визначення засад створення та функціонування 

технологічних платформ і кластерів 

Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

стимулювання інновацій 

Механізмів стимулювання суб’єктів 

господарювання до комерціалізації об’єктів права 

інтелектуальної власності 

Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо стимулювання 

інновацій 

Державної підтримки розвитку 

високотехнологічних виробництв 

Про внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо стимулювання 

інноваційної діяльності) 

Забезпечення державної підтримки патентування 

вітчизняних винаходів за кордоном 

Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

діяльності технологічних парків 

Державної підтримки системи науково-технічної 

інформації, зокрема підключення її до європейських 

мереж інформації з питань кон’юнктури ринку 

Про внесення змін до деяких законів 

України щодо врегулювання питань 

стимулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій 

Внесення змін до Державного стандарту “Патентні 

дослідження” (ДСТУ 3575-97) у частині проведення 

патентно-кон’юнктурних досліджень 

Про підтримку функціонування 

стартапів 
 

* Складено автором за: [38; 39] 

 

Останніми роками пріоритети інноваційної політики ЄС зміщуються з 

підтримки наукомістких проєктів з незначною кількістю учасників у бік розвитку 
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відкритих інновацій та інноваційних екосистем із залученням до їх розбудови 

широкого кола споживачів [42; 43]. Європа проголосила амбітну ціль – «боротися 

за світове лідерство у сфері інновацій», для чого має намір розробити власну 

інноваційну модель розвитку, основою якої розглядає десять фундаментальних 

блоків забезпечення ефективності європейських інноваційних екосистем [44, с. 4]: 

загальноєвропейський підхід; колаборація між корпоративним сектором і 

стартапами; фінансування інновацій; залученість державних і громадських 

інституцій; доступ до даних та їх захист; підприємницький талант; цифрова освіта, 

перекваліфікація та підвищення кваліфікації; гендерне різноманіття; цифрова 

інфраструктура та сумісність; гармонізоване законодавство та стандарти.  

Для України політика і стратегія ЄС у сфері посилення інноваційної 

конкурентоспроможності має слугувати орієнтиром у розробці та застосуванні 

власних заходів щодо розвитку інноваційних екосистем. Інноваційна політика 

України має бути узгоджена з іншими видами політик для реалізації системного 

скоординованого впливу на розвиток інновацій на найвищому рівні. Поки такої 

бажаної координації та узгодженості не відбувається, хоча усвідомлення 

важливості запровадження цього підходу існує і зафіксоване у Стратегії розвитку 

сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, Дорожній карті ERA-UA, 

крос-секторальній експортній стратегії «Інновації для експорту» [45]. Отже, 

потрібна, насамперед, політична воля та відповідна інституційна основа для 

втілення прописаного курсу реформ.  

Але самотужки без об’єднання зусиль з іншими країнами, насамперед, 

розвиненими, які володіють досвідом і ресурсами для створення інновацій, Україна 

не здатна буде істотно просунутися на шляху інноваційних змін. Індиферентність 

влади до сфери науки та інновацій майже протягом трьох десятиліть призвела до 

критичного падіння наукомісткості ВВП, кадрового виснаження наукової сфери, 

зношення та морального старіння парку наукових приладів і устаткування, 

значного послаблення зв’язків між наукою і промисловістю, спотворення 

відношення до науки, укорінення рентоорієнтованої поведінки власників 

підприємств, їх орієнтації на отримання прибутку не за рахунок інвестицій в 
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інновації, а шляхом вилучення понад-доходів від експорту сировини та 

використання дешевої робочої сили. Така ситуація вже стала реальною загрозою 

економічній безпеці України.  

Зміцнення міжнародного науково-технічного та інноваційного 

співробітництва сприятиме вирішенню наявних проблем. З іншого боку, у 

міжнародній співпраці зацікавлені і самі розвинені країни. Так, на рівні ЄС 

міжнародна співпраця з країнами, що не входять до ЄС, стала невід’ємною 

частиною Рамкових програм ЄС з досліджень та інновацій (Framework Programmes 

for Research and Innovation, FP), починаючи з третьої рамкової програми. Окрім 

того, європейські програми COST і EUREKA були створені для підсилення 

міжнародної науково-технічної співпраці. Позиція ЄС у цьому питанні 

пояснюється зростаючою кількістю глобальних соціальних та екологічних 

викликів (охорона здоров’я, епідемії, продовольча безпека, зміна клімату, 

погіршення стану природного середовища, підвищення рівня споживання 

природних ресурсів, енергетична безпека), ефективне вирішення яких потребує 

співпраці на глобальному рівні і не може бути забезпечено зусиллями окремих 

країн. Експерти ОЕСР зазначають [46, с. 13-14], що рівень світових наукових знань 

і ресурсів, доступних для розуміння причин глобальних викликів і розробки 

стратегій пом’якшення їх наслідків, є безпрецедентним. Максимальне їх задіяння у 

вирішенні існуючих викликів вимагає більш глибокої та ефективної міжнародної 

співпраці шляхом об’єднання фінансових ресурсів, зміцнення міжнародної 

дослідницької інфраструктури, інтенсифікації академічної мобільності, створення 

дієвих національних, міждержавних і транскордонних інноваційних екосистем.  

 

4.2 Участь України в Європейському дослідницькому просторі: стан, 

проблеми, можливості  

 

З огляду на різноманітність глобальних викликів і особливості інноваційних 

екосистем країн-членів ЄС, досягти взаємоузгодженості спільних дій між країнами 

вельми складно. У ЄС проблеми координації державних ініціатив і рішень у 
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науково-технічній та інноваційній сфері вирішуються за допомогою 

Європейського дослідницького простору. Ідея розбудови ЄДП виникла у 2000 р. як 

відповідь на фрагментарність національних інноваційних екосистем і необхідність 

забезпечити узгодженість європейських національних інноваційних політик.  

Відтоді ERA пройшла три фази розвитку, а у 2021 р. перейшла до наступної – 

четвертої (рисунок 4.1).  

 

Досягнення кращої 

організації досліджень 

в Європі завдяки 

усуненню фрагментації 

та ізоляції 

національних 

дослідницьких систем, 

налагодження коор-

динації політики між 

країнами-членами ЄС

Консолідація зусиль між ЄК і 

країнами-членами ЄС та 

позиціювання знань як «п ятої 

свободи» поряд з вільним рухом 

товарів, послуг, людей і 

капіталів. Підкреслюється 

пріоритет інвестицій в R&D та 

інновації, які не слід вважати 

додатковим тягарем, а 

неодмінною інвестицією у 

майбутні робочі місця та 

економічне зростання

Зміцнення партнерства між ЄК, 

країнами-членами ЄС, 

асоційованими країнами та 

іншими країнами світу у сфері 

досліджень та інновацій, 

забезпечення вільного 

переміщення дослідників, знань і 

технологій. У цей період 

проголошується нове бачення 

Європи, яке виражається у трьох 

стратегічних пріоритетах: 

Відкриті Інновації, Відкрита 

наука, Відкритість до світу

у фокусі ERA у фокусі ERA у фокусі ERA у фокусі ERA 

Перехід від вільного 
переміщення 

дослідників, знань і 
технологій до 
формування 

європейської спільноти 
виробників та 

користувачів знань

I фаза
2000-2007 роки

II фаза

2007-2012 роки

III фаза

2012-2020 роки

Поточна фаза
2021-2027 роки

 

 

Рисунок 4.1 – Фази розвитку Європейського дослідницького простору* 

* Побудовано автором за: [47-49]  
 

Нині бачення майбутнього Європи виражається у парадигмі «Відкриті 

Інновації – Відкрита наука – Відкритість до світу» [48; 50; 51].  

Відкриті інновації 2.0 (Open Innovation 2.0) – нова парадигма, заснована на 

моделі чотириланкової спіралі, де уряд, промисловість, наука та громадянське 

суспільство працюють разом, щоб спільно здійснювати структурні зміни, які 

виходять далеко за межі можливостей будь-якої однієї організації або людини. 

Двома ключовими елементами Відкритих інновацій 2.0 є:  
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орієнтація на споживача (user-centric) –  залучення споживачів до процесу 

створення кінцевих інноваційних продуктів завдяки отриманню від них зворотного 

зв’язку, що веде до експериментування та прототипування в реальних обставинах;   

формування добре функціонуючих «правильних» екосистем, що дозволяє 

перетворити процес спільного створення цінностей (co-creation) на невід’ємну 

складову Відкритих інновацій 2.0. У таких екосистемах усі зацікавлені сторони – 

від дослідників до підприємців, споживачів, урядів і громадян – співпрацюють над 

створенням інновацій.  

Відкрита наука (Open Science) – спосіб проведення, поширення, 

використання та перетворення досліджень за допомогою цифрових інструментів і 

мереж, завдяки якому дослідження стають більш відкритими, глобальними, 

спільними, креативними і ближчими до суспільства. Надаючи необмежений, 

відкритий доступ до результатів досліджень, Відкрита наука робить наукові 

процеси ефективнішими і прозорішими, такими, що здатні відповідати на соціальні 

виклики.  

Відкритість до світу (Open to the World) – означає прагнення зробити 

європейські дослідження та інновації працюючими на глобальному рівні на благо 

всього населення планети – будь то фінансування глобальних досліджень з 

подолання епідемій, участь європейських експертів у міжнародних дослідженнях 

щодо зміни клімату, забезпечення здорового харчування, вирішення енергетичних 

проблем тощо. Вирішено, що для підтримання своєї конкурентоспроможності 

Європа має більше уваги приділяти глобальному науковому співробітництву і 

партнерству, прагнути до тісної координації з міжнародним співтовариством, 

рухатися у напрямку розбудови Спільного дослідницького простору (Common 

Research Area) з іншими регіонами і країнами світу.  

У 2015 р. була прийнята Дорожня карта ЄДП на 2015-2020 роки, мета якої – 

визначити обмежену кількість ключових пріоритетів, виходячи з того, що вони 

матимуть найбільший вплив на європейську систему досліджень та інновацій. 

Такими пріоритетами є:  

1. Ефективніші національні дослідницькі системи. 
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2. Взаємовигідна транснаціональна співпраця і конкуренція:  

2.1 Спільне вирішення глобальних викликів (спільне програмування). 

2.2 Розвиток дослідницької інфраструктури.  

3. Відкритий ринок праці для дослідників.  

4. Гендерна рівність та врахування гендерної проблематики в дослідженнях.  

5. Оптимальні циркуляція і трансфер наукових знань:  

5.1 Трансфер та освоєння знань, зміцнення зв’язків між державним і 

приватним сектором (Відкриті інновації), доступ до послуг цифрового доступу 

(Цифровий ЄДП). 

5.2 Відкритий доступ до наукових публікацій (Відкрита наука). 

6. Міжнародна співпраця [52].  

Шостий пріоритет передбачає налагодження ефективної міжнародної 

співпраці з третіми країнами і визнається важливим для вирішення глобальних 

соціальних проблем, полегшення доступу до нових ринків, що розвиваються, та 

підвищення привабливості ЄДП для талановитих дослідників та інвесторів у 

всьому світі. Мета запровадження цього пріоритету полягає в тому, щоб Європа в 

цілому, країни-члени, асоційовані члени та інші країни мали можливість по 

максимуму скористатися найкращими можливостями для досліджень та інновацій 

в глобальному масштабі.   

ЄДП постійно розвивається і включає три взаємопов’язаних аспекти: 

1) координацію в європейському контексті національних і регіональних заходів, 

програм і політик у сфері науки, технологій та інновацій; 2) створення 

«внутрішнього ринку» для досліджень, в якому дослідники, наукові знання і 

технології вільно переміщуються; 3) реалізацію і фінансування ініціатив на 

європейському рівні.   

Робоча група Комітету з питань європейського дослідницького простору та 

інновацій (European Research Area and Innovation Committee, ERAC) 34 з питань 

майбутнього ЄДП зазначає, що з часу запуску ЄДП було успішно реалізовано 

 
34 ERAC є консультативним органом, який допомагає Раді ЄС, ЄК і країнам-членам за всім 

спектром питань, які стосуються досліджень та інновацій, прогресу реалізації ЄДП.  
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багато ініціатив, які посприяли зміцненню та підвищенню 

конкурентоспроможності дослідницької та інноваційної сфери ЄС. Разом із тим 

прогрес в реалізації ЄДП останніми роками сповільнювався і між країнами та 

регіонами все ще залишаються розбіжності за рівнем наукового та інноваційного 

розвитку. Це призводить до нерівномірного розосередження осередків ДіР в 

Європі, незбалансованої моделі мобільності та поширення знань, а, отже, 

суперечить концепції ЄДП [49]. Тому у Новому стратегічному порядку денному 

ЄС на 2019-2024 роки підкреслюється, що Європа та її країни «повинні 

активізувати інвестиції у навики та освіту людей, зробити більше для розвитку 

підприємництва та інновацій і посилити наукові зусилля, зокрема шляхом 

вирішення фрагментації європейських досліджень, розробок та інновацій» [53, с.4].  

З урахуванням досягнень і невдач запровадження ЄДП у січні 2020 року було 

оприлюднено нові цілі та пріоритети ЄДП на наступні сім років, починаючи з 

2021 р., з якими має бути обізнана Україна. Передбачається, що розвиток ЄДП має 

посприяти Цілям сталого розвитку 2016-2030 і широким цілям Європи, серед яких 

[53]: захист громадян і свобод; розвиток сильної та динамічної економічної бази; 

розбудова кліматично нейтральної, зеленої, справедливої та соціальної Європи; 

просування європейських інтересів і цінностей на світовій арені. При цьому 

зазначається, що досягти цілей і пріоритетів ЄДП можна лише визнаючи 

першорядну важливість фундаментальних досліджень, а також шляхом створення, 

поширення та використання наукових знань, зробивши їх видимими і 

надихаючими – такими, що розширюють права і можливості по всій Європі в 

контексті нових перспектив, що надають Відкрита наука та Відкриті інновації [49].   

Фінансування заходів ЄДП здійснюється за рахунок національних та 

європейських ресурсів, центральне місце серед яких посідають європейські 

програми, насамперед, Horizon-2020 та Horizon Europe, а також COST, EUREKA, 

EUROSTARS, СOSME (таблиця 4.4).  

Окрім вищенаведених, існує багато інших програм за різними тематичними 

напрямами, зокрема Creative Europe – спрямована на підтримку європейського 

культурного, аудіовізуального і творчого сектору; Erasmus + – програма ЄС з 
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підтримки освіти, навчання, молоді та спорту в Європі; European Globalisation 

Adjustment Fund – надає підтримку людям, які втратили роботу в результаті 

серйозних структурних змін через глобалізацію, наприклад, у разі глобальної 

економічної кризи, закриття виробництва та переміщення його за межі ЄС; 

European Regional Development Fund – спрямований на зміцнення економічної та 

соціальної згуртованості в ЄС шляхом усунення дисбалансів між його регіонами; 

цей фонд зосереджує інвестиції на таких ключових тематичних напрямах: інновації 

та дослідження; цифровий порядок денний; підтримка МіСП; низьковуглецева 

економіка; The European Neighbourhood Policy – регулює відносини ЄС із 16 його 

найближчими східними та південними сусідами, зокрема, на сході з 

Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною; 

European Social Fund – підтримує робочі місця, допомагає людям у пошуку кращої 

роботи та забезпечує справедливіші можливості працевлаштування для всіх 

громадян ЄС. Участь України у деяких з цих програм можлива, але умови участі є 

специфічними у кожному конкретному випадку.  

 

Таблиця 4.4 – Основні європейські програми співробітництва та участь в них 

України* 

 
Назва 

програми 
Характеристика програми Участь України 

«Horizon-

2020» – 

Framework 

Programme for 

Research and 

Innovation 

Найбільш потужний інструмент фінансування наукових 

досліджень та інноваційного розвитку в ЄС на базі грантів 

з бюджетом понад 80 млрд євро на період 2014-2020 рр. 

Horizon 2020 фінансує розробки від проривних інновацій 

до їх впровадження на ринку, при цьому розмір грантів 

сягає від 50 тис євро до 10 млн євро. Дає можливість 

асоційованим і третім країнам не лише брати участь в 

проєктах, але і пропонує фінансування їхнім науковцям на 

тих самих умовах, що і для учасників з країн-членів ЄС за 

умови здійснення вступного внеску. Станом на жовтень 

2020 р. вступний внесок України за весь період реалізації 

програми становив 35 млн євро 

Україна є 

асоційованим 

членом програми з 

2015 р.  

EUREKA – 

European 

Research 

Coordination 

Agency 

Міжнародна інноваційна європейська науково-технічна 

програма, спрямована на налагодження співпраці між 

бізнесом, дослідницькими центрами і університетами з 

метою розробки інноваційної продукції, послуг і 

технологій невійськового призначення.  

Україна долучилася 

до програми у 

2006 р., але активно 
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Закінчення табл. 4.4 

 

Наразі в ній беруть участь понад 40 країн світу. Головні 

принципи EUREKA: «знизу догори», «гроші не 

перетинають кордон», міжнародне співробітництво, 

орієнтація на ринок. Станом на вересень 2020 р. Україна 

підтримує реалізацію 5 проєктів. У червні 2020 р. Україна 

приєдналася до ініціативи GlobalSTARS (GlobalSTARS 

Singapore call), яка спрямована на посилення міжнародної 

співпраці між країнами-учасницями програми та іншими 

країнами, які не є її членами (зокрема, Японією, 

Сінгапуром, Бразилією, Індією, Таїландом). Фінансувати 

проєкти за цією ініціативою від України буде Український 

фонд стартапів 

використовувати її 

можливості почала 

нещодавно –  

у 2018 р. 

COST – 

European 

Cooperation in 

the field of 

Scientific and 

Technical 

research 

Найстаріша та найширша міжурядова європейська мережа 

для підтримки співробітництва в наукових і технічних 

дослідженнях. Підтримує перші етапи інноваційного 

ланцюга; має мульти- і міждисциплінарний характер, 

гнучку структуру, яка збирає разом видатних науковців 

під гласним стратегічним керуванням, орієнтована на 

розробку наукових ідей 

Україна не є членом 

цієї мережі, але 

може брати участь в 

її проєктах 

EUROSTARS 

Спільна європейська програма між EUREKA і Framework 

Programme, яка підтримує малі і середні підприємства, що 

займаються дослідженнями та розробляють інновації для 

досягнення конкурентної переваги. Проєкти EUROSTARS 

повинні відповідати таким вимогам: транснаціональність, 

орієнтація виключно на малі та середні підприємства, 

наявність як мінімум двох партнерів з двох країн-учасниць 

EUROSTARS, залучення щонайменше одного партнера з 

іншої країни-учасниці EUROSTARS, тривалість не більше 

трьох років 

Україна не є 

учасником 

програми, але може 

брати обмежену 

участь на 

запрошення одного з 

учасників 

консорціуму 

проєкту 

COSME – 

Competitiveness 

for Enterprises 

and SMEs 

Європейська програма підтримки підприємств малого і 

середнього бізнесу з бюджетом 2,3 млрд. євро на період 

2014-2020 рр. Фінансування здійснюється у формі 

грантів, які спрямовуються на підтримку експортної та 

інноваційної діяльності малих і середніх підприємств. 

Членство надає можливість доступу до різних 

підпрограм, проєктів, тренінгів, консультацій щодо 

європейського законодавства, ринкових можливостей, 

пошуку бізнес-партнерів, міжнародної співпраці та ін. 

Україна є членом 

СOSME з 2017 р., 

що відкриває їй 

доступ до бюджету 

програми у розмірі 

близько 900 млн 

євро 

* Складено автором за: [54, с. 302-306; 55; 56]  

 

Україна має позитивний досвід участі в європейських програмах. Так, за 

інформацією експертів директорату науки та інновацій МОН України, станом на 

початок жовтня 2020 р. в межах рамкової програми «Горизонт 2020» кількість 

поданих заявок становила більше 2500 од., кількість пропозицій, що пройшла 
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експертизу – майже 2000 од., підписано грантів – 203 од. Серед 300 учасників 

найактивнішими були МіСП (55% участей). Далі – за спаданням: ЗВО – 24% 

участей; наукові установи – 20%; громадські організації – 1% участей. Але, як 

відмічають експерти МОН України, деякі колективи наукових установ і ЗВО беруть 

участь у конкурсах «Горизонт 2020» шляхом залучення малого і середнього бізнесу 

через певні особливості реалізації таких проєктів. Обсяг залученого фінансування 

становить 38,36 млн євро, що на 3,36 млн євро більше вступного внеску України за 

весь період реалізації програми.  

Для посилення участі в «Горизонт 2020» в Україні створено мережу 

національних контактних пунктів Рамкової програми ЄС «Горизонт 2020», 

призначення яких – надавати інформаційно-консультаційну підтримку щодо участі 

у проєктах рамкової програми, а також здійснювати методичний супровід їх 

реалізації (наказ МОН України від 08.12.2016 р. № 1469). У травні 2020 р. 

національні контакті пункти запустили серію вебінарів за відповідними 

напрямами, зокрема «Дії Марії Склодовської-Кюрі», «Горизонт 2020 для малого і 

середнього бізнесу», «Горизонт 2020: Напрям енергетика і клімат» та інші.  

За словами учасників виграних проєктів, які брали участь у вебінарах, відсоток 

успіху українських заявників при подачі проєктів на участь у конкурсах «Горизонт 

2020» коливається в межах від 5 до 10 (у середньому по всій рамковій програмі 

відбір проходять 20% від усіх поданих заявок). Основні рекомендації для заявників, 

які прозвучали на вебінарах: стратегічне планування подачі заявок, чітка мета 

проєкту, наявність спільних високоякісних публікацій з європейськими 

партнерами, мультикультурність, мультидисциплінарність, комплементарність 

проєктів, рекламування наукових здобутків і візити до країн-членів ЄС, 

оприлюднення результатів досліджень на європейських конференціях, пошук 

партнерів і побудова їх стійкої мережі. Але, як зазначають європейські експерти, 

ключовим фактором, який визначає успіх при подачі заявок, є все ж таки особисті 

контакти. Координатор проєкту повинен добре знати претендента за попередньою 

роботою або за рекомендаціями інших партнерів. Такі фактори, як наукова 

репутація, популярність наукової установи/університету, публікації є дуже 
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важливими, але вони вважаються самі собою зрозумілими, їх відсутність 

унеможливлює входження в міжнародні консорціуми партнерів рамкової 

програми. Втім зустрічаються випадки (з боку українських заявників також), коли 

за відсутності будь-якого досвіду участі в європейських проєктах і стійкої мережі 

партнерів, заявники виграють конкурси. Вирішальною стає тематика проєкту, її 

унікальність і важливість для досягнення цілей Європи.  

Нові можливості фінансування ДіР та інновацій відкриваються перед 

Україною в рамках наступної рамкової програми ЄС Horizon Europe («Горизонт 

Європа») на 2021-2027 рр. Як і «Горизонт 2020», вона буде поділена на три 

компоненти (напрями реалізації) і доповнена горизонтальною ініціативою – 

Зміцнення ЄДП (рисунок 4.2).  

Основний акцент у ній робиться на інноваціях, тобто переважна більшість 

досліджень має завершуватися прикладним результатом у вигляді патенту, 

налагодженого виробництва інноваційної продукції тощо. Це не відміняє 

фінансування фундаментальних досліджень, але за результатами їх проведення має 

бути обов’язково створена і захищена інтелектуальна власність. Для України 

захист інтелектуальної власності, її комерціалізація, отримання роялті її 

власниками є однією з основних проблем, на її вирішення планується направити 

частину коштів (7 млн євро), отриманих від ЄС на підтримку розвитку науки.  

Компонент I. Передова наука – за цим компонентом немає суттєвих змін 

порівняно з Horizon 2020 за винятком ключових технологій, які переносяться у II і 

III стовпи під іншою назвою і з акцентом на проривних інноваціях. Ця опора не 

характеризується заздалегідь визначеними тематичними пріоритетами та, як і 

Horizon 2020, дотримується підходу «знизу вгору», віддаючи перевагу 

мультидисциплінарним, мультикультурним дослідженням.  

Компонент II. Глобальні виклики і конкурентоспроможність європейської 

промисловості – єдина опора з визначеними пріоритетами (низхідний підхід). 

Тематичні пріоритети формуються на основі міждисциплінарного і 

багатосекторального підходів та перейменовуються у кластери. Фінансування за 

цією опорою буде здійснюватися в межах спільних проєктів, відкритих для країн-
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членів ЄС на конкурсній основі; Європейських партнерств (European Partnerships 

under Horizon Europe) і п’ятьох місій ЄС (Missions in Horizon Europe) у сфері ДіР та 

інновацій.  

 

                       I. Передова наука (Excellent Science):

                              зміцнення науково-технологічної бази ЄС

                    

          Європейська дослідницька рада 

           (European Research Council) 

Передові дослідження кращих дослідників та їх команд 

(16,6 млрд євро)

Дії Марії Склодовської-Кюрі

(Marie SkłodowskaCurie Actions) 

Забезпечення дослідників новими знаннями і навиками 

через мобільність і навчання (6,8 млрд євро)

Дослідницькі інфраструктури

(Research Infrastructures)

Інтегрована та взаємопов язана дослідницька 

інфраструктура світового класу (2,4 млрд євро)

                  II. Глобальні виклики і конкуренто- 

 спроможність європейської  

промисловості (Global Challenges &      

European Industrial Competitiveness): 

підтримання ключових технологій і рішень, що лежать в 

основі політики ЄС і Цілей сталого розвитку 

(52,7 млрд євро)

Кластери (тематичні напрями): 

1. Здоров я 

2. Культура, творчість та інклюзивні суспільства

3. Цифровізація, промисловість і космос

4. Громадська безпека для суспільства

5. Клімат, енергетика та мобільність

6. Продукти харчування, біоекономіка, природні 

ресурси, сільське господарство і довкілля

                       III. Інноваційна Європа (Innovative Europe):

             стимулювання ринкових проривів та екосистем, що сприяють інноваціям             

       Європейська інноваційна рада 

      (European Innovation Council) 

Підтримання інновацій з проривним і ринковим потенціалом,  (10,5 млрд євро)

Європейські інноваційні екосистеми

(European innovation ecosystems) 

Покращення середовища для розвитку інновацій (500 тис євро)

Європейський інститут інновацій і технологій

(European Institute of Innovation and Technology)

Об єднання ключових акторів інноваційної екосистеми (науки, освіти і бізнесу),

 розвиток підприємницьких та інноваційних навичок (3 млрд євро)

Зміцнення Європейського дослідницького простору (3,3% бюджету «Horizon Europe») шляхом:

1. Розширення участі та поширення досконалості  за рахунок країн і регіонів з низькими 

показниками у сфері досліджень та інновацій;

2.  Реформування та посилення європейської дослідницької та інноваційної системи у напрямі:  

підтримання реформ на національному рівні і спільних пріоритетів, таких як Відкрита наука, 

Відкриті інновації, міжнародне співробітництво, привабливість кар єри дослідника,

 зв язок з Європейським простором вищої освіти тощо

 

 

Рисунок 4.2 – Структура дев’ятої Рамкової програми ЄС з досліджень та 

інновацій «Горизонт Європа»* 

* Побудовано автором за: [57; 58] 

 

Компонент III. Інноваційна Європа – спрямований на всебічну підтримку 

інновацій з акцентом на високоризикованих проривних інноваціях та інноваціях, 

які створюють нові ринки. Використовуватиметься підхід «знизу вгору», цільова 
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підтримка надаватиметься ключовим технологіям 4.0. Заохочуватимуться 

інновації, розроблені на стику різних наукових дисциплін, технологій і галузей 

промисловості.  

Заявку на асоційовану участь у новій рамковій програмі «Горизонт Європа» 

Україна планувала подати до кінця 2020 р. За інформацією директорату науки та 

інновацій МОН України, у грудні 2020 р. Україна мала проаналізувати участь 

українських організацій у рамковій програмі «Горизонт 2020» (на що був запит з 

боку керівництва держави, Міністерства фінансів України, Рахункової палати) та 

підвищити її обсяг і якість у наступній рамковій програмі. Станом на кінець 2020 р. 

результати такої оцінки поки що не оприлюднено.  

Інтеграція України до ЄДП передбачала розробку плану дій в цьому напрямку. 

Упродовж 2015-2016 рр. майже всі країни-члени ЄС розробили національні плани 

дій щодо сприяння реалізації пріоритетів ЄДП. Таку ж рекомендацію отримали і 

асоційовані країни, зокрема Україна [41]. Дорожня карта ERA-UA була розроблена 

у 2017 р. робочою групою, до складу якої увійшли представники органів влади, 

наукової та освітньої сфер, громадських організацій. Її пріоритети сформульовано 

відповідно до загальноєвропейських (таблиця 4.5).  

Однак Дорожня карта ERA-UA не була затверджена урядом, натомість у 

березні 2018 р. її було схвалено рішенням колегії МОН України (протокол від 

22.03.2018 р. №3-1-7). У такий спосіб влада продемонструвала, що проблематика 

інтеграції України до ЄДП є виключно справою МОН України, а це, по-перше, не 

узгоджується з цілями і пріоритетами ERA-UA, досягнення та реалізація яких 

залежать не меншою мірою і від інших органів виконавчої влади, по-друге, 

суперечить рамковій концепції ЄС з формування та реалізації інтегрованої 

державної інноваційної політики. Але навіть за таких умов оцінити успіхи України 

в реалізації Дорожньої карти ERA-UA не представляється можливим через 

відсутність Національного плану щодо її імплементації.   

Незважаючи на існуючу правову основу європейської інтеграції, значну 

кількість двосторонніх угод, Україна повільно просувається шляхом 

проєвропейських реформ, зокрема щодо приєднання до спільних ініціатив ЄС – 
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Європейської хмарної ініціативи, Європейських дослідницьких інфраструктур, 

Ініціативи спільного програмування. Хоча багато що в цьому напрямку вдалося 

зробити зусиллями науковців, органів влади та громадськості.  

 

Таблиця 4.5 – Співвіднесення пріоритетів Дорожніх карт ERA та ERA-UA* 

 

Пріоритети Дорожньої карти ERA Пріоритети Дорожньої карти ERA-UA 

1. Ефективніші національні дослідницькі 

системи 

1. Ефективність національної 

дослідницької системи 

2. Взаємовигідна транснаціональна співпраця 

і конкуренція 
 

2.1 Спільне вирішення глобальних викликів 

(спільне програмування) 

2а. Спільне вирішення проблем, 

зумовлених глобальними викликами 

2.2 Розвиток дослідницької інфраструктури 

2б. Оптимальне використання державних 

інвестицій у дослідницькі 

інфраструктури 

3. Відкритий ринок праці для дослідників 3. Відкритий ринок праці дослідників 

4. Гендерна рівність та врахування гендерної 

проблематики в дослідженнях 

4. Гендерна рівність і комплексний 

гендерний підхід у сфері науки 

5. Оптимальні циркуляція і трансфер 

наукових знань  

5. Оптимальні обмін та трансфер 

наукових знань 

5.1 Трансфер та освоєння знань, зміцнення 

зв’язків між державним і приватним сектором 

(Відкриті інновації), доступ до послуг 

цифрового доступу (Цифрова ERA) 

5а. Трансфер знань та Відкриті інновації 

5.2 Відкритий доступ до наукових публікацій 

(Відкрита наука) 
5б. Відкрита наука та Цифрові інновації 

6. Міжнародне співробітництво 6. Міжнародне співробітництво 

* Складено автором за: [37; 52] 

 

Європейська хмарна ініціатива (European Cloud Initiative, ECI) спрямована на 

зміцнення позицій Європи у сфері інновацій, заснованих на даних, підвищенні її 

конкурентоспроможності та згуртованості, а також на створення єдиного 

цифрового ринку Європи. ECI є складовою розбудови Єдиного цифрового ринку 

ЄС (EU Digital Single Market) і складається з [59]:  

Європейської хмари відкритої науки (European Open Science Cloud, EOSC) – 

віртуального міждисциплінарного середовища (платформи), де дослідники, 

компанії та громадяни можуть зберігати, знаходити, багаторазово використовувати 

дані, публікації та інші результати ДіР для наукових, інноваційних та освітніх цілей 
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[60]. EOSC створюється шляхом об’єднання дослідницьких інфраструктур 

(зокрема, е-інфраструктур) та наукових хмар [61, с.3]. Починаючи з 2020 р., усі 

європейські дослідники та наукові організації мають можливість розміщувати, 

отримувати та аналізувати наукові дані через EOSC [49, с.21];  

Європейської інфраструктури даних (European Data Infrastructure, EDI), яка 

заснована на розвитку мереж з високою пропускною здатністю і 

суперкомп’ютерною потужністю, необхідною для ефективного доступу та обробки 

великих обсягів даних, що зберігаються в хмарі.  

Спрямована спочатку на наукову спільноту, ECI з часом буде надавати доступ 

до EOSC та EDI стартапам, малому і середньому бізнесу, промисловим 

підприємствам, організаціям державного сектору для використання даних при 

проведенні ДіР, розробки інновацій, впровадження е-медицини, е-урядування [60].  

Україна робить перші кроки у напрямку долучення до ECI. Пришвидшення 

цього процесу у 2021 році є цілком можливим з огляду на наявний потенціал, 

наукові та практичні напрацювання у цій сфері. Так, зазначена у попередньому 

розділі роботи Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 

2018-2020 роки [62] піднімає на високий рівень значущість цифровізації 

українського суспільства та економіки, розвитку цифрових інфраструктур, 

оволодіння населенням цифровими компетенціями. У червні 2020 року в першому 

читанні прийнято проєкт Закону України «Про хмарні послуги», який покликаний 

регулювати правові відносини, пов’язані з обробкою та захистом даних при наданні 

хмарних послуг та використанні технології хмарних обчислень [63].  

Вагомий внесок у розвиток сучасних інформаційних технологій роблять 

науковці Національної академії наук України. Починаючи з 2004 р., започаткована 

цільова програма НАН України – «Програма інформатизації НАН України». На 

2020-2024 роки цією програмою передбачено комплекс заходів з пришвидшення 

процесу приєднання України до EOSC [61]. Протягом 2009-2013 років науковцями 

НАН України виконувалась Державна цільова науково-технічна програма 

«Впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки». Незважаючи на 

те, що програма була профінансована лише на 12% від запланованих обсягів, за 
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роки її реалізації було досягнуто помітних успіхів, головним з яких є створення 

української національної грід-інфраструктури виробничого типу та її приєднання 

до Європейської грід-інфраструктури (European Grid Infrastructure) [64]. У 2013 р. 

було започатковано Цільову комплексну програму наукових досліджень НАН 

України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних 

застосувань» [65]. Як зазначає президент НАН України академік НАН України 

А.Г. Загородній, в її рамках «планується розвивати хмарні технології, створити 

об’єднану хмару українського національного гріду і забезпечити його системне 

інтегрування в європейську інфраструктуру» [66, с. 3].  

У 2019 р. в Україні було запущено новий пошуковий сервіс для науковців – 

Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який працює на некомерційній, відкритій 

основі. OUCI покликаний спростити пошук наукових статей і відбір наукових 

журналів для опублікування науковцями результатів досліджень, покращити 

представлення українських видань у світовому інформаційному просторі, що може 

розширити їх читацьку аудиторію, мотивуватиме українські наукові видання 

дотримуватися міжнародних рекомендацій [67]. OUCI є першим кроком до 

створення Національної електронної науково-інформаційної системи.  

Проведення ДіР на найвищому рівні, досягнення вагомих наукових 

результатів потребує доступу до унікальних та найсучасніших дослідницьких 

інфраструктур – лабораторій і наукового обладнання; біологічних зразків, банків 

даних, архівів, репозитаріїв; обчислювальних систем і комунікаційних мереж для 

тестування, обміну та удосконалення наукових відкриттів. Створення та 

підтримання їх функціонування виходить за межі фінансових можливостей окремо 

взятої країни, тому в ЄС розвиток спільних Європейських дослідницьких 

інфраструктур (European Research Infrastructures, ERI) визнається одним із 

стратегічних пріоритетів державної політики, на що ЄК та кожна європейська 

країна окремо виділяють значні кошти.  

Ключовими цілями розвитку ERI в ЄС є [68]: 1) уникнення дублювання зусиль; 

2) покращення координації розвитку та використання дослідницьких 

інфраструктур; 3) об’єднання зусиль на міжнародному рівні для розбудови та 
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експлуатації великих, складних і дорогих інфраструктур; 4) сприяння об’єднанню 

навиків, даних і зусиль кращих дослідників світу у вирішенні глобальних викликів; 

5) використання дослідницьких інфраструктур для налагодження наукового 

співробітництва на міжнародному рівні; 6) сприяння розвитку інноваційного 

потенціалу дослідницьких інфраструктур шляхом інформування промисловості 

про їх можливості для покращення продуктів, а також про можливість спільної 

розробки передових технологій. У такий спосіб дослідницькі інфраструктури 

стають основою для формування європейської інноваційної інфраструктури і 

втілення концепції Відкритих інновацій.  

В Україні нагальна потреба в розвитку українських дослідницьких 

інфраструктур, зокрема е-інфраструктур, визнається на найвищому державному 

рівні. Про це свідчать, зокрема:  

Дорожня карта ERA-UA, у якій одним із пріоритетів є вкладення державних 

інвестицій у дослідницькі інфраструктури. Потрібно зазначити, що належне 

фінансування дослідницької інфраструктури є обов’язковою умовою включення 

українських дослідницьких інфраструктур до європейських мереж науково-

технічного та інноваційного співробітництва. У ЄС більша частина фінансування 

дослідницьких інфраструктур припадає саме на національний рівень: 10 млрд євро 

щорічно поряд із 9 млрд євро за рахунок коштів ЄС;  

Концепція державної програми розвитку дослідницьких інфраструктур в 

Україні на період до 2026 року – прогресивний та у цілому розроблений на досить 

високому науковому рівні державний документ; він пройшов громадське 

обговорення [69], підтриманий Науковим комітетом Національної ради України з 

питань розвитку науки і технологій і знаходиться на погодженні в Кабінеті 

Міністрів України;  

Концепція реалізації державної політики розвитку українських е-

інфраструктур до 2023 року – важливий державний документ, який пройшов 

громадське обговорення [70] і знаходиться на розгляді в Кабінеті Міністрів 

України. Затвердження цієї концепції є важливим кроком у процесі інтеграції 
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України до ЄДП, узгоджується з державною політикою ЄС35 та сприятиме 

впровадженню в Україні парадигми «Відкрита наука – Відкриті Інновації – 

Відкритість до світу»;  

Концепція розвитку українських е-інфраструктур до 2022 року (первісна 

назва документу: Концепція розвитку українських дослідницьких інфраструктур, 

заснованих на технології комунікацій, до 2021 року) – цей документ був 

розроблений у січні 2019 року і станом на жовтень 2020 р. знаходиться на стадії 

узгодження в Кабінеті Міністрів України, поки що він не оприлюднений.  

Отже, в Україні поступово і можна сказати, що вже впевнено формується 

надійний організаційно-правовий фундамент по окремих напрямах інтеграції в 

ЄДП, зокрема щодо ефективної участі у новій рамковій програмі, приєднання до 

Європейської хмарної ініціативи, розвитку дослідницьких і цифрових 

інфраструктур. Складніше полягають справи з долученням України до ініціативи 

ЄС щодо спільного вирішення глобальних викликів.  

Глобальні виклики є спільними і для країн-членів ЄС, і для України, а боротьба 

з ними потребує високого рівня розуміння витоків цих проблем і можливих шляхів 

пом’якшення їх наслідків та вимагає спільних зусиль у сфері міжнародної науково-

технічної та інноваційної співпраці. Так, глобальна зміна клімату має 

безпосередній вплив на здоров’я людини, вона може розширити географічне 

поширення таких захворювань, як малярія та жовта лихоманка. Натомість, рішення 

щодо розв’язання однієї глобальної проблеми може негативно вплинути на іншу: 

добрива, що покращують урожайність та забезпечують більшу продовольчу 

безпеку, виділяють азот і впливають на зміну клімату [46]. Для вирішення 

глобальних викликів у ЄС запроваджено Ініціативи спільного програмування (Joint 

Programming Initiatives, JPI) – процес узгодження країнами-членами ЄС на 

добровільних партнерських засадах поглядів і програм стратегічних досліджень та 

інновацій щодо вирішення глобальних викликів, які становлять спільний інтерес. 

Нині таких ініціатив нараховується десять [72; 73]. Україна досі не скористалася 

 
35 У ЄС, з огляду на пришвидшення всіх процесів і величезну кількість даних, e-інфраструктури 

розглядаються як ключові у майбутньому розвитку дослідницьких інфраструктур (Див.: [71]).  
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можливістю (яку дає їй статус асоційованої країни) взяти участь у жодній з них, 

хоча вони здебільшого відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і 

техніки та стратегічним пріоритетним напрямам інноваційної діяльності. Наразі 

МОН України веде консультації з JPI Oceans [74; 75] та JPI Urban Europe [76].  

На підставі аналізу ЄДП та процесів приєднання до нього України можна 

зробити висновок, що українська держава не використовує всіх можливостей, які 

надає Угода про асоціацію, для розвитку власної науково-технічної та інноваційної 

сфери та розбудови дієвої інноваційної екосистеми. Проведене дослідження дало 

змогу розробити низку рекомендацій щодо актуалізації напрямів інтеграції України 

до ЄДП, удосконалення законодавства у цій сфері, надати пропозиції до Стратегії 

розвитку сфери інноваційної діяльності в Україні та плану заходів щодо її 

реалізації. Цьому присвячено наступний підрозділ дисертації.  

 

4.3 Рекомендації щодо формування сприятливих інституційних умов 

розвитку інноваційних екосистем України та її ефективної інтеграції в 

Європейський дослідницький простір 

 

З метою посилення інноваційних екосистем України, забезпечення її 

ефективної інтеграції в ЄДП, базуючись на результатах дослідження, викладених у 

попередніх підрозділах дисертації, розроблено низку рекомендацій, які полягають 

у такому.  

І. Визначено напрями інтеграції України до ЄС у частині науково-

технічного та інноваційного співробітництва, що здійснено на основі аналізу 

міжнародних документів та українського законодавства, цілей та пріоритетів ЄДП 

з урахуванням прогресу виконання Україною Угоди про асоціацію та Дорожньої 

карти ERA-UA, набутого досвіду участі в європейських програмах та інтересів 

міжнародної співпраці. Вони стосуються [77]:  

1. Забезпечення реалізації послідовної та системної державної політики з 

приєднання України до спільних ініціатив ЄС – Європейської хмарної ініціативи, 
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Європейських дослідницьких інфраструктур, Ініціативи спільного програмування 

– шляхом:  

актуалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України на період 

2021-2027 роки і стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на 

2022-2027 роки, виходячи з національних інтересів і потенціалу, з урахуванням 

можливостей збільшення обсягу та якості української участі в європейських 

програмах та ініціативах;  

схвалення та затвердження проєктів Концепції державної програми розвитку 

дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року, Концепції 

реалізації державної політики розвитку українських е-інфраструктур до 2023 року, 

Концепції розвитку українських е-інфраструктур до 2022 року;  

вжиття заходів з інтеграції українських дослідницьких інфраструктур до 

діючих консорціумів ERIC36, що вимагає визначення потенційно спроможних до 

цього дослідницьких інфраструктур українських наукових установ і ЗВО 

(державних ключових лабораторій, центрів колективного користування науковим 

обладнанням, унікальних наукових об’єктів, що становлять національне надбання, 

банків даних, репозитаріїв, архівів тощо) і обрання з них пріоритетних для 

включення в ERIC. Обираючи такі дослідницькі інфраструктури, необхідно мати 

на увазі, що, по-перше, вони мають задовольняти критеріям унікальності, 

відкритості та мати ключове значення для досягнення стратегічних цілей та 

пріоритетів ERA і ERA-UA, а також принципам FAIR, які пред’являються до даних37; 

по-друге, українська держава повинна взяти на себе фінансові зобов’язання 

підтримувати функціонування та розвиток українських дослідницьких 

інфраструктур – це є обов’язковою умовою з боку ЄС для всіх країн-членів і 

асоційованих країн, які претендують на науково-технічну співпрацю з 

 
36 Консорціум ERIC (European Research Infrastructure Consortium) може формуватися спільно 

країнами-членами та асоційованими країнами ЄС і є міжнародною організацією, яка дозволяє 

створювати нові та користуватися існуючими дослідницькими інфраструктурами на 

некомерційній основі (Див.: [78]).  
37 Принципи FAIR до даних: Findable – видимість, легкий пошук, Accessible – доступність, 

Interoperable – інтероперабельність, здатність до взаємодії, Reusable – можливість багаторазового 

використання.  
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використанням європейських дослідницьких інфраструктур. Підсумком такої 

роботи має стати розроблена і затверджена урядом Національна дорожня карта 

розвитку дослідницьких інфраструктур;  

успішного завершення консультацій щодо приєднання України до JPI Oceans 

і JPI Urban Europe, а також визначення можливості участі в інших Ініціативах 

спільного програмування з метою максимального долучення України до вирішення 

глобальних викликів, що сприятиме розвитку українського наукового та 

інноваційного потенціалу та зміцненню міжнародного співробітництва; 

продовження практики проведення інформаційних заходів (інформаційних 

днів, вебінарів) і запровадження тренінгів, публікація інформаційних матеріалів 

для ознайомлення українських дослідників і підприємців з можливостями участі в 

європейських програмах та особливостями розробки проєктних пропозицій;  

2. Посилення участі України в європейських програмах (Horizon Europe, 

EUREKA, СOSME, EUROSTARS), набуття членства у програмі COST, що дозволить 

Україні розширити міжнародне співробітництво, збільшити кількість міжнародних 

проєктів, отримати доступ до сучасних наукових знань, дослідницької, зокрема е-

інфраструктури, вагомої фінансової підтримки і, як результат, забезпечити 

проведення ДіР на найвищому рівні.  

3. Актуалізації пріоритетів співпраці з 18 країнами-членами ЄС, з якими 

Україна має двосторонні угоди у сфері науки і технологій, з урахуванням взаємних 

інтересів сторін. Це обумовлено тим, що більшість таких угод були підписані ще у 

1990-ті та на початку 2000-х років і автоматично пролонговувалися на наступні 

п’ятиріччя без будь-якої деталізації. У зв’язку із цим доцільно з боку України 

ініціювати обговорення з країнами-членами ЄС пріоритетних тематичних напрямів 

двостороннього науково-технічного та інноваційного співробітництва, виходячи з 

цілей та пріоритетів ЄДП на 2021-2027 роки, напрямів реалізації нової рамкової 

програми «Горизонт Європа» та інших європейських програм, з подальшою 

організацією двосторонніх зустрічей для протоколювання пріоритетів і 

затвердження планів їх реалізації на найближчі 2-3 роки. Певна робота у цьому 

напрямі ведеться. Так, поряд з діючою Угодою про науково-технічне 
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співробітництво між Україною і Австрією, підписаною в 2003 р. [79], у березні 

2018 р. з метою інтенсифікації українсько-австрійської науково-технічної, 

освітньої та культурної співпраці Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки 

Австрія підписали угоду про співробітництво у галузях освіти, науки і культури 

[80]. За інформацією Посольства України в Республіці Австрія, відповідно до цієї 

угоди між сторонами було схвалено Робочу програму з науково-технічного 

співробітництва на 2019-2020 роки та затверджено перелік 10 спільних науково-

дослідних проєктів [81]. Протягом березня-травня 2020 р. було проведено конкурс 

українсько-австрійських наукових проєктів на 2021-2022 роки [82].  

Доцільно також приділити особливу увагу оновленню та підписанню нових 

угод про науково-технічне та інноваційне співробітництво з іншими країнами, які 

не є членами ЄС38, з метою розширення міжнародного співробітництва, 

інтенсифікації наявних і налагодження нових наукових зв’язків, проведення 

спільних конференцій, створення міжнародних консорціумів для участі в 

конкурсах європейських програм і наукових проєктів, які фінансуються органами 

влади та спеціалізованими організаціями інших країн, зокрема США, Ізраїлю, 

Південної Кореї та інших. Це, серед іншого, розширило б можливості української 

участі в європейських програмах, оскільки багато їхніх конкурсів спрямовані саме 

на те, щоб вивести результати ДіР та готові інноваційні продукти на ринки третіх 

країн.  

4. Активізації української участі у міжнародних конференціях, симпозіумах, 

що відбуваються в ЄС, в межах брокерських заходів, які організуються 

Європейською комісією з метою пошуку партнерів (наразі такі заходи 

відбуваються онлайн через пандемію COVID-19); збільшення кількості 

українських публікацій в європейських наукових журналах, що дозволить 

привернути увагу зарубіжних колег до діяльності українських дослідників як 

можливих майбутніх співавторів і сприятиме вирішенню актуальної для 

 
38 Такі угоди укладені Україною з Південною Кореєю (1992 р.), Ізраїлем (1993 р.), Аргентиною 

(1998 р.), Бразилією (1999 р.), Індією (2012 р.) та іншими країнами (Див.: [83]).  
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української сторони проблеми пошуку європейських партнерів як умови участі у 

конкурсах наукових проєктів ЄС. 

5. Упровадження в практику наступних кроків з метою посилення інтеграції 

української та європейської наукових спільнот з різних країн-членів ЄС на 

довготривалій основі [84, с. 474-475]:  

1) Укладання Угоди про співробітництво між науковою установою НАН 

України, національних галузевих академій наук або закладом вищої освіти та 

європейською дослідницькою установою або університетом.   

2) Створення Філії або лабораторії української організації при структурному 

підрозділі (кафедрі) європейської організації, які здійснюють дослідницьку 

діяльність за спільними (комплементарними) тематичними напрямами. Для 

реалізації такої можливості необхідно законодавчо наділити наукові установи НАН 

України та національних галузевих академій наук України правом створювати філії 

та структурні підрозділи при відповідних інститутах та університетах країн-членів 

ЄС шляхом внесення доповнень до статті 7 Закону України «Про наукову та 

науково-технічну діяльність» у такій редакції: «Наукові установи Національної 

академії наук України та національних галузевих академій наук з метою інтеграції 

до Європейського дослідницького простору мають право створювати філії та 

спільні лабораторії при європейських наукових організаціях, університетах та їх 

структурних підрозділах, які відповідають тематиці їх наукових досліджень з 

урахуванням факторів міждисциплінарності та комплементарності». Відповідні 

зміни також пропонується прописати в статутах Національної академії наук 

України і національних галузевих академій наук.  

3) Створення цими організаціями-партнерами із залученням третьої сторони 

(за необхідності) міжнародних консорціумів для участі в конкурсах рамкової 

програми «Горизонт Європа» та інших європейських програм.  

4) Забезпечення доступу українських науковців до дослідницької 

інфраструктури європейського партнера, а останнього – до української 

дослідницької інфраструктури.   
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5) Обмін між організаціями науковим та інноваційним персоналом, розвиток 

їх підприємницьких та інноваційних навичок, стажування.  

6) Забезпечення фінансування діяльності організацій-партнерів шляхом 

залучення коштів технічної допомоги ЄС, європейських програм і фондів, місцевих 

бізнес-структур і венчурних інвесторів.  

7) Введення з метою комерціалізації розробок на STEM-спеціальностях 

університетів-партнерів спецкурсів «Основи економіки та підприємницької 

діяльності», «Інвестиційна та інноваційна діяльність», «Стартап: від ідеї до 

реалізації», «Управління проєктами» із залученням до викладання фахівців 

організацій-партнерів.  

8) Забезпечення бізнес-інкубування стартапів і тиражування розробок на базі 

місцевих інкубаторів, наукових, технологічних та індустріальних парків за рахунок 

коштів технічної допомоги ЄС, грантового фінансування, державно-приватного 

фінансування.  

6. Концентрації зусиль на пріоритетних напрямах науково-технічного та 

інноваційного співробітництва України та країн-членів ЄС, якими на період до 

2027 р. можуть бути визначені:  

сучасні інформаційні та комунікаційні технології; галузь кібербезпеки;  

цифрові технології (Інтернет речей, віртуальна реальність, доповнена 

реальність, машинне навчання, штучний інтелект, адитивні технології);  

біотехнології, нанотехнології, геоінженерія у сферах охорони здоров’я і 

фармакології, сільського господарства, харчової та інших видів промисловості;   

дослідження у галузі сільського та лісового господарств; точне рільництво;   

науки про життя, медико-біологічні науки (біомедицина), геномні 

дослідження;   

дослідження навколишнього середовища та клімату, ефективне використання 

природних ресурсів; 

атомна енергетика; відновлювальна енергетика та енергоефективність;  

ракетно-космічна галузь; авіаційні дослідження і літакобудування;  

матеріалознавство, нові речовини і матеріали;  
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виробничі кіберфізичні системи; сучасні транспортні технології;  

креативні індустрії; дослідження у галузі гуманітарних і соціальних наук.   

7. Вжиття спільних заходів з країнами-членами ЄС, узгодження спільних 

ініціатив щодо зміцнення національних, регіональних і локальних інноваційних 

екосистем в парадигмі Відритих інновацій 2.0 з урахуванням інтересів 

міжнародного співробітництва.  

II. Розроблено рекомендації щодо формування цілісної системи 

державного стратегічного планування розвитку науково-технічної та 

інноваційної сфери України. 

Пропонується внести доповнення до статті 56 Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», до проєкту Закону України «Про підтримку та 

розвиток інноваційної діяльності» у частині визначення правових, економічних та 

організаційних засад формування системи державного стратегічного планування 

розвитку науково-технічної та інноваційної сфери України. За основу можна взяти 

проєкт Закону України «Про державне стратегічне планування» [85], у якому 

прописана система державного стратегічного планування розвитку економіки на 

довго-, середньо- та короткостроковий періоди, її зміст, основні стадії розроблення, 

реалізації та моніторингу, повноваження органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування у сфері державного стратегічного планування.  

Система довго- і середньострокових документів має складатися з [86, с. 57-58]:  

прогнозу наукового, технологічного та інноваційного розвитку України на 

період до 20 років;  

міжвідомчої Стратегії розвитку сфери науки, технологій та інновацій України 

на період до 10 років (далі – Стратегія). Дана пропозиція узгоджується з 

рекомендацією європейських експертів щодо розроблення та реалізації в Україні 

міжвідомчої стратегії досліджень та інновацій39, відповідає стратегічним інтересам 

 
39 Європейські експерти наголошують, що Україна зобов’язана зробити питання про розвиток 

досліджень та інновацій одним із пріоритетних пунктів національного порядку денного, 

розробити міжвідомчу стратегію досліджень та інновацій та план дій, зосереджений на 

пріоритетних сферах, що забезпечить продукування інновацій на основі науки і технологій (Див.: 

[41, с. 62-63]).  
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України, оскільки сприятиме продукуванню інновацій на основі власної науки і 

технологій, інтегрованих у виробництво;  

довгострокових і середньострокових державних цільових програм, 

регіональних і місцевих цільових програм у сфері науки, технологій та інновацій 

(довгострокові – зі строком виконання до 10 років і середньострокові – зі строком 

виконання до 5 років40).  

Головним документом у цій системі має бути міжвідомча Стратегія розвитку 

сфери науки, технологій та інновацій України, що є першочерговим і 

найголовнішим. Усі інші документи, що регулюють сферу інноваційних 

правовідносин, мають розроблятися та узгоджуватися зі Стратегією і мати на меті 

її реалізацію. Державна політика має формуватися під п’ятирічну каденцію з 

урахуванням і в рамках Стратегії; політичні цілі – прописуватися на п’ять років і 

передбачати досягнення цілей, сформульованих у Стратегії. При цьому має бути 

забезпечена спадкоємність і послідовність державної політики при зміні 

політичних сил в країні. Державна політика має розроблятися як горизонтальна і 

торкатися усіх сфер діяльності, що вливають на інновації – освітньої, наукової, 

промислової, інвестиційної та інших. Необхідно уникати простого копіювання 

вдалих політик інших країн, Україна має скористатися світовим досвідом, особливо 

в частині механізмів реалізації інноваційної політики, але цілі та зміст власної 

моделі розвитку визначати самостійно з урахуванням національних 

соціокультурних та інституційних особливостей.  

Розглядати як міжвідомчу чинну Стратегію розвитку сфери інноваційної 

діяльності на період до 2030 року не представляється можливим [87]. Цей 

документ, безумовно, є важливим доробком у формуванні стратегічного бачення 

інноваційного розвитку України41, але він має суттєві недоліки (які будуть 

 
40 Довгостроковий і середньостроковий горизонти планування обрано, виходячи з норм законів 

України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» і «Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні».  
41 За всю історію незалежності, постійно наголошуючи на необхідності розбудови інноваційно 

орієнтованої економіки, українська влада ніяк не могла затвердити відповідний документ. 

Близько десяти років як стратегія інноваційного розвитку сприймалася Стратегія інноваційного 
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розглянуті нижче) і, що найголовніше, – слабо узгоджений з іншими важливими 

стратегічними документами – Експортною стратегією України на період 2017-

2021 рр. [89], Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року [90], Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на 

період до 2020 року [91], Стратегією розвитку інформаційного суспільства в 

Україні [92], Концепцією реформування державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності в Україні [93] та всіма вищезазначеними у підрозділі 3.2 

чинними і запроєктованими стратегічними документами. А, отже, він не здатен 

забезпечити загальне реформування економіки на інноваційних засадах. Оскільки, 

якщо в країні не буде сформовано попит на результати досліджень і розробок з боку 

бізнесу, держави, громадськості, будь-які локальні зміни у науково-технічному 

секторі інноваційної екосистеми (на розвиток якого в основному спрямована чинна 

стратегія) не трансформуються в економічне зростання. Тому державна політика у 

сфері науки, технологій та інновацій має бути тісно інтегрованою з освітньою, 

промисловою, інвестиційною та іншими видами політик для реалізації системного 

скоординованого впливу на інноваційний розвиток економіки на найвищому рівні.   

В Україні прийнято та знаходяться в процесі розробки чимало рамкових 

стратегічних документів, пов’язаних з розвитком інновацій. Практика 

примноження таких документів триває всю історію незалежності України, але досі 

не наблизила країну до інноваційної економіки, що серед іншого є наслідком браку 

координації в стратегічному плануванні. У зв’язку із цим пропозиція розроблення 

міжвідомчої Стратегії розвитку сфери науки, технологій та інновацій України, яка 

б об’єднала усі ці стратегії та концепції в єдиний документ, забезпечила 

комунікацію усіх зацікавлених учасників інноваційної екосистеми, може 

посприяти вирішенню цієї проблеми, а з урахуванням того, що чинність більшості 

з діючих документів добігає кінця у 2020-2021 році така пропозиція є вельми 

нагальною.   

 

розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів (Див.: [88]), але її було 

схвалено Верховною Радою України лише у вигляді рекомендацій парламентських слухань.  
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Очолити роботу над розробленням та подальшою реалізацією міжвідомчої 

Стратегії має новостворене Державне агентство з питань розвитку науки, 

технологій та інновацій. Воно має бути наділено, по-перше, високим статусом 

(очолюватися прем’єр-міністром), по-друге, широкими повноваженнями з 

планування та впровадження економічних, фінансових та інституційних заходів, 

спрямованих на розвиток інноваційної діяльності в країні, фінансуватися окремим 

рядком з державного бюджету. Показовим з цього приводу є досвід Японії, у якій 

діє Рада з питань науки, технологій та інновацій (Council for Science, Technology and 

Innovation) (колишня Рада з питань науки і технологічної політики) як одна з 

чотирьох рад з «важливої політики» уряду Японії. Очолює Раду прем’єр-міністр 

країни [94; 95, с. 164-165].   

На регіональному рівні пропонується створити у системі органів 

регіонального управління міжгалузеві департаменти та наділити їх достатніми 

повноваженнями у сфері розроблення та реалізації державної інноваційної 

політики на місцях. Формування таких органів представляється можливим 

здійснити за рахунок перерозподілу частки фахівців у системі регіонального 

управління із залученням представників експертної наукової спільноти. Також на 

рівні областей та районів (при обласних і районних держадміністраціях) для 

узгодження інтересів учасників інноваційних екосистем та забезпечення їх 

реальної співпраці пропонується створити спеціальні координаційні центри у 

вигляді регіональних і районних інноваційних рад, що на практиці забезпечить 

формування належних інституційних умов для зміцнення регіональних і локальних 

інноваційних екосистем.  

При такому міжгалузевому підході управління інноваційним розвитком країни 

буде здійснюватися не кожним міністерством, відомством, департаментом 

відокремлено один від одного, а комплексно та узгоджено – на слабкі місця 

інноваційних екосистем України.  

III. Для збереження наукового потенціалу та його примноження як 

рушійної сили інноваційного поступу України необхідно забезпечити поетапне, 

протягом 2021-2027 рр., нарощення частки фінансування науки за рахунок 
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державних і приватних джерел до законодавчо встановленого рівня 3% ВВП, 

зокрема частки бюджетного фінансування у розмірі не менше 1,7% ВВП. Це також 

буде нести важливий сигнал для європейських партнерів про серйозність намірів і 

готовність української держави сприяти розвитку науки та інновацій у 

довгостроковій перспективі, сприятиме інтеграції НІЕС України до ЄДП.  

У зв’язку з цим пропонується передбачити у проєкті Державного бюджету 

України, починаючи з 2022 року, та на наступні роки:  

поетапне збільшення обсягів державного фінансування науки, у тому числі 

грантової підтримки вчених через Національний фонд досліджень України, до 

законодавчо встановленого рівня 1,7% ВВП;  

фінансування державних цільових програм окремим рядком, що дасть 

можливість забезпечити реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і 

техніки та інноваційної діяльності та дієвість системи державного стратегічного 

планування розвитку наукової, технологічної та інноваційної сфери України. Для 

цього потрібно, насамперед, розблокувати заборону про підготовку нових ДЦП, 

яка була введена Постановою Кабінету Міністрів України «Про ефективне 

використання державних коштів» від 11 жовтня 2016 р.;  

систему податкових, кредитних, митних стимулів і пільг для бізнесу щодо 

збільшення інвестицій у ДіР та інноваційну діяльність з метою суттєвого 

підвищення частки приватного сектору у фінансуванні науки та інновацій.  

IV. Розроблено пропозиції з удосконалення Стратегії розвитку сфери 

інноваційної діяльності на період до 2030 року (далі – Стратегія) та Плану 

заходів щодо її реалізації на 2020-2022 роки в контексті ширшого використання 

досвіду країн-членів ЄС. 

Стратегія є достатньо опрацьованим документом, в якому висвітлено основні 

проблеми інноваційного розвитку України та запропоновано низку шляхів і 

способів щодо їх розв’язання. Позитивним є те, що в ній: чітко визначено основних 

учасників інноваційного процесу; здійснено (хоча й за лінійною логікою – етапами 

розробки та впровадження інновацій) аналіз проблем та основних перешкод щодо 

створення інновацій; для кожного етапу інноваційного процесу запропоновано 
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комплекс заходів, спрямованих на активізацію інноваційної діяльності; перелік 

запропонованих заходів охоплює правові, організаційні, фінансово-інвестиційні, 

соціально-економічні механізми їх реалізації. Безумовно, реалізація цих заходів 

покликана сприяти інноваційному розвитку України.   

Однак Стратегія має певні слабкі місця і, на наше переконання, не створює 

реального підґрунтя для забезпечення якісних інноваційних перетворень в 

економіці. Основні зауваження та пропозиції до змісту Стратегії полягають у 

такому [96; 97].  

По-перше, при аналізі змісту Стратегії складається враження, що документ в 

основному розроблявся державними службовцями і фахівцями у сфері освіти і 

науки, до його розробки недостатньо залучалися промисловці та підприємці, які із 

середини знають основні проблеми стагнації інноваційної діяльності на 

виробництві. Стратегія має бути спрямована на забезпечення інноваційного 

розвитку в реальному секторі економіки, а не лише науково-технічної складової 

НІЕС, чому вона більше відповідає. Недостатнім є також врахування в Стратегії 

таких сучасних трендів розвитку, як Індустрія 4.0 та смарт-спеціалізація.  

По-друге, в меті Стратегії чітко не визначено, яким чином має бути досягнуто 

«підвищення рівня інноваційності національної економіки», що неможливо 

здійснити без розвинутої сучасної «розумної» переробної промисловості, без 

розвитку сектору високотехнологічних послуг42 і креативних індустрій як одних з 

найбільш швидкозростаючих секторів світової економіки та нових динамічних 

секторів світової торгівлі, без налагодження взаємовигідних міжнародних зв’язків, 

залучення інвестицій у розвиток інновацій. Разом із тим пріоритетності розвитку 

промисловості та креативного сектору економіки в документі не надається 

необхідної вагомості, слабо враховуються можливості міжнародної співпраці в 

контексті євроінтеграції.  

 
42 До високотехнологічних послуг за кодами NACE (Classification of Economic Activities in 

European Community) відносяться: виробництво кіно-, відео- та телевізійних програм, звукозапис 

та видавнича діяльність; Програмування, радіомовлення і телебачення; Телекомунікації; 

Комп'ютерне програмування, консультації та інші послуги; Діяльність інформаційних служб; 

Наукові дослідження і розробки (Див.: [98]).  
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Констатується, зокрема, що «промисловість зможе бути рушієм прискорення 

економічного розвитку та якісних змін у структурі економіки лише після суттєвої 

модернізації, виправлення ситуації зі зношеністю основних фондів». Однак саме 

промислові підприємства займають центральне місце в інноваційній екосистемі, 

без них неможливе перетворення ідей в інновації та розвиток інноваційної 

економіки. Власне, ідеї і розробки лише тоді стають інноваціями, коли вони 

виведені на ринок і оплачуються ринком.  

Тому пропонується мету Стратегії визначити таким чином: розбудова 

національної інноваційної екосистеми України шляхом формування сучасної 

промисловості на засадах Індустрії 4.0 і смарт-спеціалізації, пріоритетного 

розвитку креативного сектору економіки та національної сфери ДіР, 

нагромадження людського капіталу, інтеграції у світовий науково-інноваційний та 

єдиний європейський дослідницький та інноваційний простори для забезпечення 

розвитку сучасної інноваційно конкурентоспроможної, неоіндустріально 

розвиненої та соціально орієнтованої економіки України.  

Цільовими орієнтирами Стратегії мають стати: 

розвиток високотехнологічних і середньо-високотехнологічних секторів 

економіки на основі Індустрії 4.0 – високотехнологічних галузей промисловості і 

послуг, креативних індустрій як основи інноваційного відновлення економіки 

України;   

створення високотехнологічних робочих місць з гідними умовами праці, що 

забезпечать попит на висококваліфікованих працівників та високу якість трудового 

життя; 

наповнення внутрішнього ринку високоякісними товарами і послугами 

власного виробництва, розвиток експортного потенціалу і зміцнення позицій 

національних товаровиробників на європейському та світовому ринках, у тому 

числі за рахунок підвищення питомої ваги високотехнологічної продукції та послуг 

у структурі експорту;  
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поширення інновацій в усі сфери суспільного життя, зокрема соціальну і 

побутову, формування високої інноваційної культури і на цій основі забезпечення 

розвитку людського потенціалу та високих стандартів життя населення. 

Досягнення цільових орієнтирів забезпечить економічну безпеку країни, 

підвищить національну конкурентоспроможність, створить реальні умови для 

стійкого випереджаючого розвитку економіки на базі знань та інновацій.  

По-третє, рушієм економічного зростання у Стратегії визначено аграрний 

сектор, «що має високий потенціал до модернізації, впровадження новітніх 

технологій та підвищення рівня переробки власної продукції». Але, яким чином 

буде забезпечуватися підвищений рівень переробки сільськогосподарської 

продукції без промисловості – залишається загадкою. Нарощення виробництва 

готової сільськогосподарської продукції, яка пройшла всі стадії обробки, 

закономірно передбачає розвиток переробної промисловості для виготовлення 

конкурентоспроможної на світовому ринку продукції.  

Не заперечуємо важливості аграрної сфери для країни43, але самотужки тільки 

вона не здатна вивести країну на високий рівень економічного розвитку. 

Сировинна спрямованість у виробництві та експорті України консервуватиме і без 

того надмірну технологічну відсталість країни та остаточно закріпить її позиції на 

світовому ринку як постачальника сировини.  

По-четверте, у Стратегії регіональний і місцевий рівні національної 

інноваційної екосистеми чітко не простежується, так само не передбачено заходів 

щодо підтримки розвитку в Україні регіональних і локальних інноваційних 

екосистем як органічних складових НІЕС. Хоча саме регіональний (локальний) 

рівень визнається найбільш придатним для здійснення інновацій. Роль 

регіональних наукових центрів НАН України та МОН України у процесах 

інноваційного поступу регіонів як ніколи зростає, вони мають стати структурною 

 
43 Сільське господарство забезпечує робочими місцями і доходами значну частку населення 

країн, що розвиваються, є вагомим джерелом наповнення ВВП та надходження валютної 

виручки. За даними Світового банку, 65% працюючих бідних верств населення світу заробляють 

на життя у сільському господарстві, зростання обсягів сільськогосподарського виробництва в 

два-чотири рази ефективніше впливає на підвищення доходів найбідніших верств населення у 

порівнянні з іншими секторами економіки (Див.: [99]). 
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основою, драйверами розвитку регіональних інноваційних систем [100; 101, с. 87-

92]. На наше переконання, Стратегія повинна реалізувати схему: від смарт-

спеціалізації регіонів через формування регіональних інноваційних екосистем до 

стійкого випереджаючого інноваційного розвитку країни.  

В Україні в сучасних умовах формуються регіони наступних типів 

спеціалізації [97, с. 171]: 1) постіндустріальної спеціалізації (з переважанням у ВРП 

частки сфери послуг); 2) аграрної та аграрно-індустріальної спеціалізації (з 

переважанням у ВРП частки аграрного сектору та харчової індустрії); 3) 

неоіндустріальної спеціалізації (зі збільшенням у ВРП частки високотехнологічних 

і середньо-високотехнологічних галузей промисловості, прогресивних і 

креативних послуг на рівні 5 і 6 технологічних устроїв). Саме завдяки сприянню 

розвитку останніх можна забезпечити динамічний інноваційний розвиток України.  

По-п’яте, даний документ не передбачає конкретних механізмів 

фінансування, так само, як і відповідальних органів та осіб за її реалізацію. 

По-шосте, недостатньо фундаментальним і системним є напрями та способи 

забезпечення інноваційного розвитку України. Проблеми, визначені в Стратегії, 

запропоновано розв’язувати шляхом: створення сприятливого нормативно-

правового середовища, розвитку інноваційної інфраструктури, розширення 

зв’язків українських науковців і винахідників з іноземними підприємствами, 

активізації культурно-просвітницької діяльності та підвищення інноваційної 

культури. Пропонується доповнити їх такими напрямами:  

стимулювання інновацій та розвиток національної промисловості на основі 

Індустрії 4.0 та смарт-спеціалізації;  

інституційне забезпечення формування регіональних і локальних 

інноваційних екосистем;  

збереження, розвиток та нагромадження людського капіталу; 

розвиток науково-технічної та інноваційної сфери завдяки збільшенню обсягів 

фінансування та ефективної інтеграції її в ЄДП.  

Доопрацьовану Стратегію пропонується покласти в основу міжвідомчої 

Стратегії розвитку сфери науки, технологій та інновацій України.  
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Зауваження та пропозиції до Плану заходів щодо реалізації Стратегії на 

2020-2022 роки. Конкретні оперативні заходи щодо реалізації Стратегії 

затверджуються з періодичністю у декілька років окремим розпорядженням 

Кабінету Міністрів України. Станом на квітень 2020 року МОН України розробило 

проєкт плану заходів щодо реалізації Стратегії на 2020-2022 роки (далі – План 

заходів) та запропонувало його до громадського обговорення. Поки що (станом на 

листопад 2020 р.) він проходить процедуру погодження з міністерствами.  

Незважаючи на те, що кількість запланованих заходів є досить великою (61 

захід, що згруповані за десятьма групами):  

по-перше, не всі вони є суттєвими для досягнення мети Стратегії (наприклад, 

«розробити пропозиції щодо впровадження інструментів електронного 

голосування в діяльність органів студентського самоврядування») і можуть бути 

без втрат виключені на користь більш значущих заходів, що дозволить, зокрема 

оптимізувати витрачання бюджетних коштів;   

по-друге, структура плану заходів за їх групами (які можна розглядати як 

завдання) є незбалансованою – зустрічаються групи, де налічується 12, 14 заходів 

– «Створення сприятливого нормативно-правового поля для розвитку інновацій» і 

«Розвиток інноваційної інфраструктури», – а є такі групи, що містять лише один 

або два заходи, серед них: «Забезпечення комунікації між усіма учасниками 

інноваційного процесу…», «Сприяння регіональному інноваційному розвитку». 

Ґрунтуючись на результатах досліджень, наведених у попередніх підрозділах, 

можна сказати, що далекоглядніше з боку органів влади було б присвятити, якщо 

не найбільшу, то принаймні не меншу кількість заходів вирішенню саме цих 

завдань;  

по-третє, план заходів не повною мірою враховує такий сучасний тренд 

світового розвитку, як смарт-спеціалізація регіонів. Згідно з цим підходом, 

регіональні органи влади покликані сприяти пошуку і відкриттю в регіонах нових 

інноваційних ніш та розвитку дієвих регіональних інноваційних екосистем як 

основи стійкого випереджаючого інноваційного розвитку регіонів і країни в 
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цілому. Проте, у Плані заходів (так само, як і у самій Стратегії) сприяння розбудові 

інноваційних екосистем на рівні регіонів не передбачено.  

У цілому, слід зазначити, що розроблений документ є недостатньо 

комплексним, не всі заходи є базисними і дієвими та можуть суттєвим чином 

вплинути на підвищення рівня інноваційності економіки України. Виходячи з 

цього, пропонується доповнити його такими заходами, які забезпечать 

комплексність підходу до формування національної, регіональних і локальних 

інноваційних екосистем та матимуть коротко- і довгострокові ефекти впливу на 

економіку, а саме [102; 103, с. 26-27]:   

забезпечити та підтримувати високу якість освіти на всіх рівнях – від 

дошкільної до післядипломної професійної освіти;  

підвищити пропозицію на ринку праці фахівців креативної індустрії, 

інженерно-технічних й природничих спеціальностей шляхом збільшення переліку 

«креативних» та STEM спеціальностей (програмістів, аналітиків, математиків, 

інженерів-механіків, архітекторів комп’ютерних мереж, епідеміологів та інших) за 

рахунок розширення прийому студентів до університетів за цими спеціальностями, 

зокрема за державним замовленням;  

забезпечити пріоритетний розвиток наукової сфери шляхом поступового 

збільшення обсягів фінансування науки, у тому числі грантової підтримки вчених 

через Національний фонд досліджень України та інтеграції її в ЄДП;  

забезпечити вирощування особистісних якостей та рис характеру підприємця 

у населення (таких, як ініціативність, прийняття ризику, вміння самостійно вести 

справу, бажання навчатися протягом усього життя і досягати успіху), починаючи з 

дитячого садка до вищої школи, з метою розвитку підприємницького мислення у 

молоді, формування їх активної життєвої позиції, мотивування їх до створення та 

використання інновацій;  

підтримати широке запровадження інструменту технологічних платформ44, 

завдяки якому представники науки, бізнесу, держави та громадськість 

 
44 Технологічні платформи – незалежне партнерство між державою, наукою і бізнесом для 

диверсифікації економіки на основі поліпшення технологічної бази її секторів. Фактично, вони є 
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напрацьовуватимуть спільне бачення перспектив технологічного розвитку 

відповідних галузей або технологій, для розвитку яких є відповідні доробки в 

регіонах і за якими Україна має коротко- і довгострокові перспективи досягнення 

світового лідерства;  

запровадити інструменти фінансової підтримки реалізації смарт-спеціалізацій 

в регіонах задля мотивування бізнесу до діалогу з наукою і владою в рамках 

процесу підприємницького відкриття через ДІФКУ;  

впровадити стимулюючий податковий режим для ДіР підприємствами шляхом 

відрахування з суми податкових зобов’язань (податку на прибуток підприємств) 

витрат на ДіР. Так, якщо підприємство відображає на своїх поточних рахунках 

100% витрат на ДіР, а ставка податку на прибуток підприємств дорівнює 18%, то 1 

грн витрат на ДіР скорочує податок підприємства на 18 коп. Світова практика 

довела ефективність таких податкових стимулів для підтримки ДіР підприємств 

[104, с. 12-14]: зниження на 10% податкової вартості ДіР призводить до збільшення 

на 10% їх обсягу в довгостроковій перспективі;  

забезпечити збільшення масштабів фінансової підтримки стартапів на ранніх 

стадіях запуску інноваційних бізнесів через Український фонд стартапів;  

розширити практику надання МіСП грантового фінансування у формі 

інноваційних ваучерів для випробування нових перспективних технологій, які 

розробляються українськими НДІ, у тому числі за рахунок коштів міжнародних 

організацій45;  

законодавчо унормувати питання створення кластерів відповідно до практик 

діяльності кластерів Європейського Союзу46;  

 

інструментом комунікації, поєднання інтересів усіх зацікавлених сторін з метою підвищення 

конкурентоспроможності галузей, швидкого розповсюдження у галузях нових технологій, 

розробки проривних технологій для створення нових ринків високотехнологічної продукції. 

Технологічні платформи визнаються багатьма країнами як дієвий інструмент інноваційної 

політики. В Україні технологічні платформи тільки формуються, хоча ще у 2012 р. 

Держінформнаукою України було розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Концепції формування технологічних платформ в Україні». 
45 Наприклад, у 2017 р. за підтримки ЄБРР шість українських підприємств отримали «Кліматичні 

інноваційні ваучери» для проєктів, спрямованих на розробку та удосконалення технологій 

скорочення викидів парникових газів і поліпшення споживання енергії.  
46 Європейські практики діяльності кластерів викладено у підрозділі 1.4 дисертації.  
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створити єдиний інформаційний ресурс для надання актуальної інформації 

про діючі елементи інноваційної інфраструктури в регіонах з визначенням їх видів, 

предмету діяльності, послуг, історій успіху та контактів;  

наділити регіональні наукові центри НАН України та МОН України 

(регіональні наукові центри, РНЦ) додатковими повноваженнями щодо 

координації зв’язків між учасниками РІЕС як ядра, навколо яких почала б 

формуватися сучасна інноваційна інфраструктура;  

формування нової культури відносин між владою та громадськістю на 

принципах відкритості, довіри і партнерства, забезпечити залучення громадських 

організацій і спілок до обговорення та участі у вирішенні проблем інноваційного 

розвитку країни та регіонів.  

Внесення цих пропозицій до Плану заходів та його реалізація дозволить 

розпочати процес зміни багатьох негативних тенденцій в економіці України, які 

спростовують саму ідею розбудови національної інноваційної екосистеми. Але для 

того, щоб ці зміни почали здійснюватися, держава повинна не блокувати чи 

«заморожувати» ініціативи, а всіляко сприяти появі інновацій, створюючи 

середовище, в якому бізнесу, науці та іншим учасникам інноваційної екосистеми 

було б зручно та вигідно займатися інноваціями.  

 

4.4 Висновки до розділу 4   

 

1 Україна, набувши статусу асоційованого члена в ЄС, отримала можливість 

приєднатися до амбітної цілі розвитку Європи – досягнення світового 

інноваційного лідерства завдяки зміцненню науково-технічного потенціалу і 

розвитку передової науки; стимулюванню ринкових проривів і екосистем, що 

сприяють інноваціям; підтриманню ключових технологій і рішень, що лежать в 

основі конкурентоспроможної потужної промисловості. Долучення до обговорення 

шляхів досягнення цієї амбітної мети, ознайомлення на практиці з рамковими 

концепціями і підходами ЄС у сфері науки, технологій та інновацій, переймання 

найкращого досвіду та інтеграція українських дослідників і підприємців до ЄДП 
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дозволить Україні здійснити спільний з Європою інноваційний стрибок, 

прискорити формування інноваційної моделі економічного зростання. Втілення 

таких можливостей в практику потребує відповідальності, злагодженої, кропіткої, 

системної роботи державних інституцій всіх гілок влади, якої поки що не 

відбувається.  

2 Визначено, що темпи просування України на шляху до ЄДП є 

незадовільними. Українська держава не використовує всіх можливостей, які надає 

Угода про асоціацію, для розвитку власної науково-технічної та інноваційної сфери 

та розбудови дієвої національної інноваційної екосистеми. Прогрес виконання 

Угоди про асоціацію за напрямом «Наука, технології та інновації, космос» є одним 

із найнижчих на фоні інших напрямів (38%). Проте виявлено і деякі позитивні 

здобутки і зрушення, насамперед, у сфері нормативно-правового та 

організаційного забезпечення євроінтеграційного поступу України, до яких 

віднесено: 

підписання та ратифікація у 2014 р., набрання чинності 01 вересня 2017 р. 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, у якій глави 8-10, 23 унормовують 

співробітництво сторін у сфері освіти, ДіР та інновацій, промисловості та 

підприємництва;  

підписання у 2015 р. Угоди між Україною і ЄС про участь України у рамковій 

програмі «Горизонт 2020»;  

створення мережі національних контактних пунктів «Горизонт 2020»;  

підписання у 2016 р. Угоди між Урядом України та Європейським 

співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та 

асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом;  

нотифікація у 2016 р. Угоди між Україною та Європейською організацією 

ядерних досліджень (ЦЕРН) стосовно надання Україні статусу асоційованого члена 

в ЦЕРН;  

схвалення урядом у 2018 р. Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 роки; прийняття у 2020 р. у першому читанні 

проєкту Закону України «Про хмарні послуги»;  
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розроблення та схвалення Дорожньої карти інтеграції України до ERA;  

вагомі напрацювання науковців Національної академії наук України в рамках 

виконання цільових програм – «Програми інформатизації НАН України», 

«Впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки», «Грід-

інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань» 

як надійного фундаменту для приєднання України до Європейської хмарної 

ініціативи;  

запуск нового пошукового сервісу для науковців – Open Ukrainian Citation 

Index як елементу майбутньої Національної електронної науково-інформаційної 

системи;  

дія двосторонніх угод про співробітництво у сфері освіти, науки, технологій і 

культури з 18 країнами-членами ЄС;  

набуття позитивного досвіду участі в європейських програмах, зокрема у 

рамковій програмі «Горизонт 2020» вперше як асоційованого члена, активізація 

участі з 2018 р. у програмі EUREKA;  

впровадження інформаційно-аналітичної системи «Пульс Угоди» для 

моніторингу реалізації Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію, зокрема за 

напрямом співпраці «Наука, технології та інновації, космос»;  

визнання важливості розвитку українських дослідницьких інфраструктур на 

найвищому державному рівні; розроблення комплексу концептуальних документів 

щодо розвитку українських дослідницьких інфраструктур, зокрема е-

інфраструктур;  

створення 22 центрів колективного користування науковим обладнанням як 

потенційно спроможних для включення до консорціумів ERIC;   

започаткування консультацій щодо приєднання України до Ініціатив 

спільного програмування JPI Oceans і JPI Urban Europe.  

Зроблено висновок, що в Україні поки що формуються організаційно-правові 

засади євроінтеграційного вектору розвитку у науково-технічній та інноваційній 

сфері. У зв’язку з цим виявлено та узагальнено суттєві упущення і проблеми з цим 

пов’язані, які стосуються:  
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в концептуальному плані – не дотримання основ державного стратегічного 

планування розвитку науково-технічної та інноваційної сфери; відсутність 

взаємоув’язаності та узгодженості між стратегічними і концептуальними 

документами; складність забезпечення у таких умовах послідовності та 

спадкоємності в реалізації державної політики;  

в правовому плані: відсторонення уряду від забезпечення інтеграції України до 

ЄДП та фактичне перекладання відповідальності за це на МОН України, яке не 

спроможне самостійно виконати прописані в Дорожній карті ERA-UA цілі та 

заходи; відсутність Національного плану імплементації Дорожньої карти інтеграції 

України до ЄДП, схваленої МОН України ще у 2018 р.;  

у сфері діяльності органів влади та державних пріоритетів:  

неефективність діючої системи управління міжнародним співробітництвом, 

яка не забезпечує комплексного європейського вектору розвитку України в 

науково-технічній та інноваційній сфері;  

відсутність системної, злагодженої роботи Кабінету Міністрів України і 

Верховної Ради України щодо виконання зобов’язань з виконання Угоди про 

асоціацію у частині науково-технічного та інноваційного співробітництва з ЄС; 

відсутність узгодженості та координації політики у сфері науки, технологій та 

інновацій з іншими видами політик у сфері освіти, промисловості, підприємництва, 

інвестицій тощо з метою створення сприятливого бізнесового, регуляторного та 

інституційного середовища для стимулювання попиту на інновації з боку 

промисловості, громадян, органів влади, зарубіжних партнерів, у тому числі з 

країн-членів ЄС;   

відсутність Стратегії розвитку наукової сфери України та намірів щодо її 

розроблення, що свідчить про фактичні пріоритети держави; 

безсистемність і непослідовність дій органів влади з реалізації декларованих 

десятиліттями заяв про розбудову інноваційної економіки, що призвело до 

кадрового і фінансового виснаження наукової сфери, морального старіння наукової 

інфраструктури, майже повної відсутності зв’язків між наукою і промисловістю, 
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низького попиту на інновації з боку бізнесу, спотвореного відношення до професії 

науковця;  

відстороненість держави від запровадження заохочувальних законодавчих 

норм щодо стимулювання інновацій та щорічне блокування передбаченої Законом 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність» норми щодо поетапного 

нарощення частки фінансування науки за рахунок усіх джерел до рівня 3% ВВП; 

невикористання можливості, яка надається асоційованим країнам, щодо 

приєднання до Ініціатив спільного програмування, спрямованих на вирішення 

глобальних викликів;  

обмеженість доступу українських дослідників до Європейських 

дослідницьких інфраструктур та е-інфраструктур, відсутність Національної 

дорожньої карти дослідницьких інфраструктур.  

Вирішення цих проблем необхідно здійснювати комплексно шляхом внесення 

відповідних змін і доповнень до нормативно-правової бази, удосконалення 

організаційно-інституційного забезпечення та прискорення темпів 

євроінтеграційних реформ.  

3 У ЄС проблеми фрагментації національних систем досліджень та інновацій 

вирішуються шляхом формування Європейського дослідницького простору – 

рамкової концепції, яка включає три взаємопов’язаних аспекти: по-перше, 

координацію в європейському контексті національних і регіональних заходів, 

програм і політики у сфері досліджень та інновацій; по-друге, створення 

«внутрішнього ринку» для досліджень, в якому дослідники, знання і технології 

вільно переміщуються; по-третє, реалізацію і фінансування спільних ініціатив на 

європейському рівні. Дано характеристику ЄДП, розглянуто ідею його розбудови і 

фази розвитку. Україна приєдналася до ЄДП у 2017 р., розробивши Дорожню карту 

інтеграції до ЄДП, проте має проблеми з її реалізацією. Систематизовано основні 

європейські програми науково-технічного та інноваційного співробітництва та 

здійснено аналіз участі в них України. Визначено особливості наступної Рамкової 

програми ЄС з досліджень та інновацій – «Горизонт Європа», до якої має 

долучитися Україна. Проаналізовано стан і виявлено можливості посилення участі 
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України в спільних ініціативах ЄС – Європейській хмарній ініціативі, 

Європейських дослідницьких інфраструктурах, Ініціативах спільного 

програмування.  

На основі аналізу міжнародних документів та українського законодавства, 

цілей та пріоритетів ЄДП, враховуючи прогрес виконання Україною Угоди про 

асоціацію, набутий досвід участі в європейських програмах, виходячи з інтересів 

міжнародної співпраці, визначено напрями посилення науково-технічного та 

інноваційного співробітництва України та ЄС. Деякі з цих напрямів, як-от 

активізація участі України в європейських програмах, є продовженням політики 

минулих років, інші є відносно новими і відкрилися після підписання Угоди про 

асоціацію та Угоди про «Горизонт 2020» (наприклад, забезпечення участі України 

у спільних ініціативах ЄС), є і такі, які ще належить знайти і вписати в порядок 

денний можливого міжнародного співробітництва, як-от формування 

міждержавних, національних, регіональних і локальних інноваційних екосистем в 

парадигмі Відритих інновацій 2.0.  

4 Розроблено рекомендації щодо формування цілісної системи державного 

стратегічного планування розвитку науково-технічної та інноваційної сфери 

України з метою посилення інноваційної екосистеми та її ефективної інтеграції в 

ЄДП. Система довго- і середньострокових документів повинна складатися з: 

(1) прогнозу наукового, технологічного та інноваційного розвитку України на 

період до 20 років; (2) міжвідомчої Стратегії розвитку сфери науки, технологій та 

інновацій України на період до 10 років; (3) довгострокових і середньострокових 

державних цільових програм, регіональних і місцевих цільових програм у сфері 

науки, технологій та інновацій.  

Головним документом у цій системі є міжвідомча Стратегія, усі інші 

документи мають розроблятися та узгоджуватися з нею і мати на меті її реалізацію. 

Державна політика має формуватися під п’ятирічну каденцію з урахуванням і в 

рамках Стратегії, політичні цілі – прописуватися на п’ять років і передбачати 

досягнення цілей, сформульованих у Стратегії. Важливо забезпечити 

спадкоємність і послідовність державної політики при зміні політичних еліт, тобто 
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поза часовими межами політичних циклів. Державна політика має розроблятися як 

горизонтальна і торкатися усіх сфер діяльності, що вливають на інновації – 

освітньої, наукової, промислової, інвестиційної та інших. Необхідно уникати 

простого копіювання вдалих політик інших країн, Україна має скористатися 

світовим досвідом, особливо в частині механізмів реалізації інноваційної політики, 

але цілі та зміст власної моделі розвитку визначати самостійно з урахуванням 

національних соціокультурних та інституційних особливостей.   

Запропоновано даною міжвідомчою Стратегією об’єднати усі стратегічні та 

концептуальні документи, близькі за своїм функціональним призначенням, що 

сприятиме вирішенню проблеми браку координації в стратегічному плануванні. 

Запропоновано створити Державне агентство з питань розвитку науки, технологій 

та інновацій, яке має очолити роботу над розробленням та подальшою реалізацією 

міжвідомчої Стратегії. Таке агентство повинно мати високий статус, широкі 

повноваження з планування та впровадження економічних, фінансових та 

інституційних заходів, спрямованих на розвиток інноваційної екосистеми України 

на національному, регіональному та локальному рівнях, а також фінансуватися у 

пріоритетному порядку. У системі органів регіонального управління пропонується 

створити міжгалузеві департаменти та наділити їх достатніми повноваженнями у 

сфері розроблення та реалізації державної інноваційної політики на місцях. На 

рівні областей (при облдержадміністраціях) для узгодження інтересів учасників 

інноваційних екосистем та забезпечення їх реальної співпраці пропонується 

створити спеціальні координаційні центри у вигляді регіональних інноваційних 

рад, що на практиці забезпечить формування належних інституційних умов для 

зміцнення регіональних інноваційних екосистем. 

5 Зроблено загальну оцінку Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності 

на період до 2030 року. Обгрунтовано її недоліки та слабкі місця, розроблено 

пропозиції щодо удосконалення її змісту, які стосуються мети і цільових орієнтирів 

Стратегії, напрямів і способів розв’язання існуючих проблем функціонування 

НІЕС України. За результатами аналізу проєкту Плану заходів щодо реалізації 

Стратегії на період 2020-2022 рр. визначено, що, по-перше, не всі заходи є 
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суттєвими для досягнення мети Стратегії; по-друге, структура плану заходів за їх 

групами є незбалансованою; по-третє, план заходів не повною мірою враховує 

такий сучасний тренд світового розвитку як смарт-спеціалізація. Запропоновано 

доповнити його заходами, які забезпечать комплексність підходу до формування 

національної та регіональних інноваційних екосистем та матимуть коротко- і 

довгострокові ефекти впливу на економіку України. Підкреслено, що для втілення 

пропонованих змін держава має всіляко сприяти появі інновацій, створюючи 

середовище, в якому бізнесу, науці та іншим учасникам інноваційної екосистеми 

було б зручно та вигідно займатися інноваціями.  
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РОЗДІЛ 5 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ 

ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

5.1 Концептуальний підхід до розбудови національної інноваційної 

екосистеми України 

 

Підписанням Угоди про асоціацію з ЄС, внесенням змін до Конституції 

України щодо реалізації стратегічного курсу на набуття повноправного членства в 

ЄС українська держава здійснила свій цивілізаційний вибір. Безальтернативність 

європейського поступу як магістрального напряму розвитку, забезпечення 

національних інтересів і безпеки української держави визнана у затвердженій 14 

вересня 2020 р. Указом Президента України Стратегії національної безпеки 

України [1]. Для реалізації цього стратегічного курсу Україна має виконати Угоду 

про асоціацію з ЄС, що передбачає максимальне наближення українського 

законодавства до законодавства ЄС, впровадження сотень директив, регламентів та 

рішень ЄС. Цим актуалізується необхідність врахування в Україні європейського 

підходу до територіального поділу та регіональної політики – Номенклатури 

територіальних одиниць для цілей статистики (Nomenclature of Territorial Units for 

Statistics) (NUTS). NUTS дає можливість забезпечити узгоджену, уніфіковану та 

прозору модель статистичного спостереження та оцінки соціально-економічного 

становища регіонів і на цій основі розробляти та реалізовувати гнучку регіональну 

політику, зокрема у сфері інновацій.  

Діюча класифікація NUTS ділить економічну територію ЄС на [2, с. 6-7]: 

92 регіони за рівнем NUTS 1 (кількість населення від 3 до 7 млн осіб);  

244 регіона за рівнем NUTS 2 (кількість населення від 800 тис до 3 млн осіб);  

1215 регіонів за рівнем NUTS 3 (кількість населення від 150 до 800 тис осіб).  

У деяких країнах територіальна одиниця рівня NUTS 1 (соціально-економічні 

райони, які об’єднують базові регіони) є адміністративно-територіальною 

одиницею (наприклад, федеральні землі у Німеччині). В інших країнах (наприклад, 
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макрорегіони у Польщі) цей рівень утворюється шляхом об’єднання регіонів 

нижчого рівня за соціально-економічною, географічною, культурною ознакою у 

вищий рівень – «неадміністративні агрегації». Рівень NUTS 1 використовується для 

аналізу проблем макрорегіонів, які знаходяться на нижчому, ніж національний, 

рівні для аналізу впливу економічної інтеграції на ці регіони [2, с. 4-7].  

Рівень NUTS 2 (базові регіони) є основою для аналізу регіональних і 

національних проблем країн-членів ЄС і застосовується для реалізації регіональної 

політики. Це, наприклад, райони у Німеччині, воєводства у Польщі, області в Італії. 

Норми законодавства ЄС, що регулюють фінансування «Політики згуртованості» 

(Cohesion Policy), передбачають, що підтримка європейських структурних та 

інвестиційних фондів базується виключно на класифікації регіонів NUTS 2. Для 

отримання фінансування з цих фондів регіони NUTS 2 класифікуються на менш 

розвинені регіони, перехідні регіони та більш розвинені регіони. Виділення 

ресурсів з фондів залежить від цієї класифікації.  

Рівень NUTS 3 (малі регіони) охоплює регіони, які занадто малі для проведення 

складних соціально-економічних оцінок і використовується для аналізу 

конкретних специфічних проблем та вжиття відповідних заходів. Це міські округи 

у Німеччині, субрегіони у Польщі [3, с. 10].  

Рівень NUTS 3 доповнюється локальними адміністративними одиницями 

(Local Administrative Unit) – LAU-одиницями – рівнем, який складається з близько 

100 тис муніципалітетів або еквівалентних одиниць країн-членів ЄС. Починаючи з 

2017 р., у ЄС збережена лише одна LAU-одиниця. До 2016 р. виділялося дві LAU-

одиниці – верхній рівень LAU 1 і нижній рівень LAU 2, які відповідали колишнім 

територіальним одиницям NUTS 4 і NUTS 5 [4]. У Німеччині – це муніципалітети, 

у Польщі – гміни.  

Україна завдяки реформі децентралізації, започаткованій у 2014 р. разом зі 

схваленням Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади [5], також рухається шляхом надання більшої економічної 

самостійності регіонам, при якій вони отримують більше фінансових можливостей 
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і повноважень для забезпечення регіонального соціально-економічного розвитку, у 

тому числі й інноваційного [6].  

Відповідно до європейської класифікації NUTS, в Україні рівню NUTS 1 

відповідає рівень економічного району у складі декількох областей. Але в процесі 

децентралізації цей територіальний рівень було випущено з уваги. 

Адміністративно-територіальний устрій України складається з трьох рівнів: 

регіонального (області), районного (адміністративні райони) та базового (громади) 

[5]. Рівню NUTS 2 відповідає рівень області, рівню NUTS 3 – рівень 

адміністративного району. LAU-одиниця відповідає рівню територіальної громади 

(таблиця 5.1).  

 

Таблиця 5.1 – Співвіднесення територіальних одиниць (NUTS-одиниць) ЄС з 

територіальними одиницями України* 

 

NUTS-одиниці ЄС Кількість населення 
Територіальні одиниці 

України 

NUTS 1 від 3 млн до 7 млн осіб Економічний район 

NUTS 2 від 800 тис до 3 млн осіб Область 

NUTS 3 від 150 до 800 тис осіб Адміністративний район 

LAU  Територіальна громада 

* Складено автором за: [3, с. 6; 5] 

 

На кожному з цих рівнів можуть формуватися регіональні (на рівні 

економічного району і області) та локальні (на рівні адміністративного району і 

громади) інноваційні екосистеми. Вони є органічними складовими НІЕС України, 

яка функціонує в глобальному середовищі з його міжнародними організаціями та 

інститутами і глобальною мережею взаємозв’язків (рисунок 5.1).  

Виходячи з європейського підходу до територіального поділу, територію 

України можна представити як систему, що складається:  

на рівні NUTS 1 – з економічних районів, області яких є близькими за своїми 

соціально-економічними параметрами та відрізняються своєрідною спеціалізацією 

у загальноукраїнському поділі праці. Економічні райони в Україні утворилися не 

адміністративним шляхом, а виникли в ході історичного, соціально-економічного 
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та культурного розвитку і представляють собою великі за територією соціально-

економічні та культурні простори, об’єднані спільним географічним 

розташуванням, ментальними характеристиками, подібним природно-ресурсним 

забезпеченням та структурою економіки.  

 

ГЛОБАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ЕКОСИСТЕМА 

РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ЕКОСИСТЕМА 

ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ (РІВЕНЬ NUTS 1)

РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА 

ЕКОСИСТЕМА ОБЛАСТІ (РІВЕНЬ NUTS 2)

ЛОКАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА

 ЕКОСИСТЕМА РАЙОНУ (РІВЕНЬ NUTS 3)

ЛОКАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА 

ЕКОСИСТЕМА ТЕРГРОМАДИ

(LAU-РІВЕНЬ)

 

 

Рисунок 5.1 – Багаторівневість національної інноваційної екосистеми 

України відповідно до NUTS-одиниць ЄС* 

* Побудовано автором.  

 

В умовах розселення України саме вони можуть об’єднувати від 3 до 7 млн осіб. 

Таких економічних районів, в залежності від методології районування різних 

авторів, в Україні нараховується від 6 до 9, кожен із яких об’єднує декілька 

регіональних утворень нижчого рівня (NUTS 2) – областей. Слід зазначити, що 

регіональні утворення NUTS 1 не мають централізованих адміністративних органів 

і фінансових ресурсів для здійснення загальної економічної політики. Однак 
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області, які входять до їх складу, маючи взаємопов’язану інфраструктуру, подібну 

структуру економіки та подібні проблеми, шляхом співпраці та об’єднання 

ресурсів, могли б забезпечувати більш динамічний розвиток, зокрема 

інноваційний;  

на рівні NUTS 2 – з областей (регіонів), які є адміністративними регіональними 

утвореннями, сформованими з метою забезпечення державного управління 

країною. До адміністративних одиниць регіонального рівня відносяться 24 області, 

АР Крим, міста Київ і Севастополь. За чисельністю населення вони повністю 

відповідають європейській класифікації регіонів NUTS 2. Ці регіони складають 

основу адміністративно-територіального поділу України, мають регіональні 

органи влади, здійснюють стратегічне і поточне управління соціально-

економічним та інноваційним розвитком територій. В умовах децентралізації їх 

повноваження і ресурси зростають. Їх роль у формуванні РІЕС має бути основною, 

однак в умовах відкритих та взаємопов’язаних інноваційних процесів вони 

покликані забезпечити широку міжрегіональну взаємодію і співпрацю науки, 

освіти, бізнесу, громадськості для відкриття можливості формування інноваційних 

екосистем на рівні економічних районів;  

на рівні NUTS 3 – з адміністративних районів, які є адміністративно-

територіальними одиницями, необхідними для ефективного державного 

управління територіями. У результаті реформи адміністративного устрою 

субрегіонального рівня (районів), на підставі Постанови Верховної Ради України 

від 17 липня 2020 року «Про утворення та ліквідацію районів» [7] в Україні 

створено 136 нових районів та ліквідовано 490 старих. Районний рівень управління 

є проміжним між обласним рівнем і рівнем громад. Частка повноважень районних 

рад і районних державних адміністрацій47 у результаті реформи перейде до громад 

(де вони можуть бути реалізовані найкращим чином для населення) разом із 

фінансами48. Ті повноваження, що за ними залишаться, стосуються частково питань 

 
47 Пізніше районні державні адміністрації будуть замінені виконавчими комітетами районних рад.  
48 Громади акумулюватимуть 60% податку на доходи фізичних осіб, 100% земельного податку, 100% 

податку на нерухомість, а також пряму освітню субвенцію.  
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освіти, медицини, соціального захисту, районна влада також має забезпечувати 

нормальну організацію роботи державних структур в районах – судів, управлінь 

праці та соціального захисту, управлінь Пенсійного фонду України, поліції тощо. 

Районна влада може впливати на процеси розбудови локальних інноваційних 

екосистем (в межах району) шляхом затвердження та реалізації програм соціально-

економічного розвитку відповідного району, програм розвитку окремих учасників 

інноваційної екосистеми відповідного району (наприклад, освіти, інноваційних 

МіСП), ініціювання створення паркових структур, високотехнологічних 

економічних зон (СЕЗ) тощо;  

на рівні LAU – з територіальних громад (міських, селищних, сільських рад та 

їх виконавчих комітетів). У кожному районі діє декілька громад, яких у цілому в 

Україні нараховується 1469 одиниць. До компетенцій влади територіальної 

громади належать місцеві питання освіти, медицини, освітлення, водопостачання, 

благоустрою, надання адміністративних послуг тощо. Разом із тим у громадах 

мають бути створені умови для високо- і середньо-високотехнологічного 

економічного розвитку на основі технологій 4.0 та нових індустрій, які 

будуватимуть глобальні ринки у майбутньому, в яких громади мають конкурентні 

переваги та досвід. Це актуалізує необхідність підвищення ефективності діяльності 

місцевої влади щодо управління інноваційним розвитком громад і вимагає 

колективних зусиль всіх учасників інноваційної екосистеми.  

В умовах децентралізації та європейської інтеграції кожен український регіон, 

район і громада має знайти свою нішу, як на національному, так і на ринку ЄС, 

розбудовувати самостійно або разом із сусідніми регіонами, районами і громадами 

регіональні та локальні інноваційні екосистеми.  

Розбудова інноваційних екосистем в ЄС здійснюється на різних рівнях, але 

регіональному відводиться пріоритетна роль [8, с. 199]. Саме на регіональному 

рівні зазвичай присутні всі учасники інноваційної екосистеми, між ними досить 

легко встановити зв’язки, домовитись про співпрацю. У регіонах існує відповідна 

інноваційна інфраструктура, сконцентровані інтелектуальні ресурси, необхідні для 

інноваційної діяльності, органи влади мають достатньо повноважень і ресурсів для 
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управління інноваціями. Смарт-спеціалізація також підсилює роль регіонів у 

забезпеченні інноваційного розвитку країни.  

Концепція смарт-спеціалізації вперше була викладена в аналітичних 

доповідях у 2007 і 2009 роках європейськими дослідниками Д. Фореєм, 

Б. ван Арком, П. Давідом і Б. Холлом [9; 10]. Вона швидко завоювала популярність 

і була включена до порядку денного європейської стратегії «Європа 2020» [11], а 

також набула поширення далеко за межами ЄС і пріоритезована у програмних 

документах ОЕСР [12] і ООН [13].  

Одним із зобов’язань України щодо європейської інтеграції є впровадження 

підходу смарт-спеціалізації у систему стратегічного планування регіонального 

розвитку. За визначенням ЄК, стратегія смарт-спеціалізації представляє собою 

«національну або регіональну інноваційну стратегію, яка встановлює пріоритети, 

що спрямовуються на створення конкурентних переваг шляхом розвитку власного 

наукового та інноваційного потенціалу відповідно до потреб бізнесу, щоб повною 

мірою використати існуючі можливості і тенденції ринку, не допускаючи 

дублювання і фрагментації зусиль» [14, с. 2]. Як практична технологія розбудови 

стратегій смарт-спеціалізації, спочатку застосовувалася модель потрійної спіралі. 

Наразі рекомендації ЄС стосуються важливості використання підходу 

чотириланкової спіралі шляхом доповнення моделі потрійної спіралі четвертою 

складовою – споживачами [15, с. 37; 16, с. 23]. Це означає, що стратегії смарт-

спеціалізації мають розроблятися спільно органами влади, науковою експертною 

спільнотою, бізнесом із залученням представників громадянського суспільства. 

Тим самим підкреслюється важливість залучення усіх зацікавлених сторін до 

пошуку можливостей інноваційного розвитку регіону.  

Підхід смарт-спеціалізації орієнтований на пошук та підтримку пріоритетів 

інноваційного розвитку регіону, що базуються на його науковому, освітньому, 

промисловому, інноваційному потенціалі та спрямовуються на галузеву 

диверсифікацію економіки з метою посилення конкурентних переваг регіону на 

міжнародному рівні. Смарт-спеціалізація покликана вирішувати такі нагальні 

проблеми: підвищити інноваційний потенціал європейських країн і регіонів у 
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відповідності до конкретних їх потреб та можливостей як основи сталого розвитку; 

зміцнити міжрегіональне співробітництво; посилити увагу до менш розвинених 

регіонів; удосконалити спільну роботу в рамках політики та програм ЄС, що 

підтримують інновації.  

Саме такі завдання є актуальними для України та її регіонів [17-19], а їх 

вирішенню сприятимуть регіональні інноваційні екосистеми. Останні мають бути 

зорієнтовані на реалізацію пріоритетів смарт-спеціалізації розвитку регіонів.  

Розбудова дієвих інноваційних екосистем України потребує узгодження 

інтересів багатьох суб’єктів економічної діяльності, які можуть бути і не пов’язані 

між собою будь-якими діловими зв’язками, та забезпечення їх реальної співпраці. 

Автоматично на ринкових засадах така співпраця не може бути забезпечена, 

необхідна координація такої діяльності як з боку держави, так і з боку 

громадськості шляхом створення єдиного координаційного центру, який має для 

цього достатньо повноважень [20, с. 635-638]. У підрозділі 1.2 дисертації було 

підкреслено важливість створення такої структури, яка б координувала діяльність 

учасників інноваційної екосистеми в помірному, «дозованому» обсязі для 

забезпечення їх ефективної співпраці.  

На державному рівні як такий центр пропонується розглядати Раду з розвитку 

інновацій (далі – Рада) [21], вона має високий статус – очолюється Прем’єр-

міністром України, до її складу входять представники бізнес сектору економіки, 

наукової спільноти, інноваційних структур, громадських об’єднань. Цей орган є 

готовим майданчиком для ведення діалогу, узгодження спільних рішень між 

бізнесом, наукою, державою і громадськістю. Але на сьогодні, як було зазначено у 

підрозділі 3.2 дисертації, він існує лише формально, а на ділі не працює. Тому 

потрібно:  

відновити діяльність цього органу, переглянути склад Ради, включити до неї 

представників, по-перше, новостворених міністерств і державних інституцій – 

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, Міністерства 

цифрової трансформації України, Національного фонду досліджень України, 

Українського фонду стартапів; по-друге, підприємств високо- і середньо-
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високотехнологічних секторів економіки і креативних індустрій; по-третє, 

науково-освітньої експертної спільноти від Національної академії наук України, 

національних галузевих академій наук, університетів та інших ЗВО; по-четверте, 

різних інноваційних структур (технопарків, наукових парків, індустріальних 

парків, бізнес-інкубаторів та ін.);  

актуалізувати порядок денний, перелік завдань і повноважень Ради; розробити 

план роботи Ради на 2021 р. і наступні роки з деталізацією завдань і заходів для 

кожного міністерства і відомства;  

забезпечити відкритий формат діяльності Ради з висвітленням стенограми її 

засідань, стану виконання планів роботи Ради, завдань і заходів міністерствами і 

відомствами.  

На рівні економічного району (NUTS 1) з метою підвищення ролі науки у 

забезпеченні інноваційного розвитку регіонів і країни у цілому пропонується в 

якості головного координатора зв’язків між учасниками регіональних інноваційних 

екосистем розглядати регіональні наукові центри НАН України та МОН України.  

В Україні всі області та райони охоплені системою державного управління, 

проте наукове та інноваційне забезпечення їх функціонування чітко не 

простежується. У жодній із затверджених регіональних стратегій смарт-

спеціалізації наука не представлена серед пріоритетів, що гальмує регіональний 

інноваційний розвиток. У більшості обласних і районних державних адміністрацій 

немає єдиного органу по забезпеченню комплексного інноваційного розвитку 

територій, такі функції розпорошені між різними департаментами або покладені на 

відділи широкого профілю діяльності49. У положеннях міських, селищних, 

 
49 Так, наприклад, Дніпропетровська обласна державна адміністрація має департамент економічного 

розвитку, департамент освіти і науки, управління інформаційних технологій та електронного 

урядування, управління зовнішньоекономічної діяльності, які тою чи іншою мірою опікуються 

інноваціями. Однак жоден з них не забезпечує комплексного інноваційного розвитку регіону та 

неспроможний організувати ефективну управлінську діяльність з реалізації в області системної, 

послідовної та сприятливої до інновацій державної політики. У складі Полтавської районної 

державної адміністрації Полтавської області діє відділ освіти, культури, молоді та спорту, на який 

покладені широкі функції по забезпеченню реалізації в місті державної політики «у сфері освіти, 

наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної 

власності, культури, молоді та спорту» (Див.: [22; 23]).  
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сільських рад повноваження рад та їх виконавчих комітетів щодо забезпечення 

інноваційного розвитку територій чітко не простежуються.   

Тому на рівні регіону (NUTS 2), району (NUTS 3) та громади (LAU) на засадах 

державно-приватного партнерства мають бути створені спеціальні координаційні 

центри для налагодження ефективної діяльності та співпраці учасників 

інноваційних екосистем. Це можуть бути регіональні (районні, місцеві) інноваційні 

ради, які можуть здійснювати свою діяльність при обласних і районних державних 

адміністраціях, при виконавчих комітетах міських, селищних, сільських рад та бути 

уповноваженими на певні дії щодо забезпечення комплексного інноваційного 

розвитку територій. Пріоритетними завданнями такого органу мають стати: 

визначення стратегічних пріоритетів та оперативних завдань інноваційного 

розвитку території; обґрунтування рекомендацій з розробки місцевих нормативних 

актів і стимулів для інноваційної діяльності; залучення до взаємодії і співпраці 

широкого кола зацікавлених сторін; науково-інформаційне забезпечення 

інноваційного процесу; налагодження міжрегіонального, міжрайонного, 

міжмісцевого та міжнародного партнерства.  

На рисунку 5.2 представлено концептуальну модель інноваційних екосистем 

України, яка може бути розбудована на національному рівні, на рівнях 

економічного району, регіону, адміністративного району та громади відповідно до 

європейської класифікації NUTS [20, с. 632-635]. Застосовність моделі до кожного 

з виділених рівнів можлива завдяки тому, що фундаментальні засади розвитку 

регіональних і локальних інноваційних екосистем багато в чому запозичені з 

концепції національних інноваційних екосистем – вони мають аналогічний склад 

учасників, схожий характер взаємозв’язків між ними, учасники екосистем 

функціонують і взаємодіють під впливом факторів бізнесового, регуляторного, 

інноваційного та інституційного середовищ та є відкритими до міжнародної 

співпраці.  

Модель розширює уявлення про багаторівневість національної інноваційної 

екосистеми України, представлене на рисунку 5.2, оскільки, по-перше, передбачає 

наявність чотирьох ключових вимірів у моделі: мети екосистеми; сукупності її   
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Рисунок 5.2 – Концептуальна модель інноваційних екосистем України* 

* Авторська розробка.  
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учасників; системи взаємозв’язків між ними; середовища їх діяльності; по-друге, 

містить інструменти інституційної підтримки розвитку інноваційних екосистем 

України на всіх рівнях – від національного до рівня громади відповідно NUTS-

одиниць ЄС.  

Виділені виміри інноваційних екосистем визначають їх конфігурацію, 

забезпечують їх єдність та цілісність.  

Перший вимір – мета (призначення) екосистеми є її першоосновою у тому 

сенсі, що без мети екосистема не є системою, а лише набором елементів та їх 

зв’язків. Згідно з основними положеннями теорії систем, система є не просто 

колекцією речей, вона представляє собою взаємопов’язаний набір елементів, які 

узгоджено організовані таким способом, щоб чогось досягти [24, с. 11]. Отже, будь-

яка система має складатися з трьох речей: елементів, взаємозв’язків і мети.  

Розмірковуючи над метою інноваційної екосистеми, виходимо з того, що 

знання, які циркулюють в економіці, є суспільним благом, а інновації у формі 

технологій, продуктів і послуг приносять користь суспільству та його членам – 

користь, яку не можуть виробляти окремі індивіди. Тому, на наше переконання, 

мета інноваційної екосистеми України національного, регіонального та локального 

рівнів має полягати у забезпеченні високих і стійких (принаймні, у 

середньостроковій перспективі) темпів економічного зростання як основи 

досягнення гідного рівня життя населення.  

Другий вимір – учасники екосистеми – організації, які функціонують під 

впливом інституційного середовища, представленого сукупністю інститутів – 

офіційних приписів (законів, норм, правил, процедур, регламентів) і неофіційних 

правил (повторюваних схем поведінки – успадкованих соціальних звичок, 

традицій, цінностей), які впливають на відносини між людьми в організаціях, між 

організаціями, між організаціями і зовнішнім середовищем. Організації та 

інститути взаємопов’язані та впливають один на одного: інститути змінюються в 

процесі взаємодії з організаціями через їх практичну діяльність, а організації 

підлаштовуються під нові інститути. 
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Наразі серед фахівців немає згоди щодо того, які структурні елементи і 

відносини є найважливішими в інноваційних екосистемах, і яким має бути їх склад. 

Традиційно учасників екосистеми розділяють за моделями потрійної спіралі (наука 

– бізнес– держава) або чотириланкової спіралі (наука – бізнес – держава – 

громадянське суспільство), незалежно від виконуваних ними функцій і ролей. 

Нами пропонується розширити перелік учасників інноваційної екосистеми та 

об’єднати їх у сім груп (секторів) відповідно до їх призначення та ролі, яку кожен 

з них відіграє в екосистемі (рисунок 5.3):  
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Рисунок 5.3 – Групи (сектори) учасників інноваційної екосистеми України* 

* Побудовано автором. 

 

підприємницький сектор – створює інновації та формує основний попит на 

інновації – представлений підприємствами всіх сфер економічної діяльності, форм 

власності та розмірів, українськими та іноземними, сталими і молодими;   
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державний сектор – сприяє (підтримує) або блокує інновації, формує попит 

на інновації – органи державної, регіональної та місцевої влади, які визначають та 

реалізують державну інноваційну політику, виступають замовниками інноваційної 

продукції; інші державні структури, які своїми управлінськими рішеннями 

впливають на перебіг інноваційних процесів в країні;  

сектор споживачів – поряд з підприємницьким і державним сектором формує 

попит на інноваційні вироби та впливає на їх параметри – фізичні особи і домашні 

господарства, вони є кінцевими арбітрами у висновках, чи потрібні дані інновації 

ринку, шляхом зворотного зв’язку приймають участь в удосконаленні та розробці 

інноваційної продукції;  

науково-освітній сектор – навчає, нарощує людський потенціал; продукує нові 

знання, ідеї, відкриття – включає заклади освіти всіх рівнів (дошкільної, загальної 

середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої); організації, які 

займаються фундаментальними і прикладними дослідженнями, 

експериментальними розробками всіх інституційних секторів (державного, 

підприємницького, приватного неприбуткового, вищої освіти);  

сектор фінансового забезпечення – фінансує інновації упродовж 

інноваційного циклу – включає державні фонди та установи; українські венчурні 

фонди; банки; міжнародних учасників50; міжнародні програми і фонди та інші;  

сектор інфраструктурної підтримки – з’єднує організації в одній локації, 

здійснює інкубацію, тестування, апробацію, просування на ринок – представлений 

елементами інноваційної інфраструктури, які: допомагають запустити 

інноваційний бізнес, надаючи офісні площі, спеціалізовані послуги та консультації 

щодо створення підприємства, залучення інвестицій, захисту інтелектуальної 

власності (бізнес-інкубатори та акселератори); сприяють просуванню 

інноваційних розробок наукових установ і університетів до бізнесу (центри 

трансферу технологій); надають доступ до спеціалізованого обладнання та 

виробничих площ для створення мінімально життєздатного продукту та його 

 
50 Це можуть бути зарубіжні венчурні інвестори, компанії, які укладають контракти з науковими 

установами на проведення комерційних досліджень і розробок 
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апробації на життєздатність і затребуваність кінцевим споживачем з подальшим 

внесенням (за необхідності) змін до його комплектації і виведення на ринок 

(наукові, технологічні та індустріальні парки) та інші, які всіляко допомагають 

перетворювати ідеї і розробки в реальний інноваційний бізнес;  

сектор громадських об’єднань – надає і поширює інформацію, об’єднує 

організації та людей у вирішенні спільних цілей – включає недержавні неприбуткові 

самоврядні організації, спілки, асоціації, які своєю діяльністю впливають на 

розвиток інноваційної екосистеми, допомагаючи долати соціальні бар’єри між 

людьми, озвучуючи реальні проблеми, з якими стикаються їх члени та суспільство 

в цілому, пропонуючи своє бачення та конкретні шляхи їх вирішення, ініціюючи 

об’єднання організацій у спільні структури (наприклад, кластери) для досягнення 

синергетичного ефекту від їх спільної діяльності.  

Таке групування дає розуміння призначення кожної організації та людини в 

екосистемі, оскільки для того, щоб бути частиною екосистеми недостатньо 

працювати на території її локації, потрібно внести свій вклад в її розвиток.  

Для розбудови дієвих інноваційних екосистем важливими є дві речі, по-перше, 

наявність і достатня кількість учасників у кожному секторі; по-друге, якість 

учасників і результатів їх діяльності. Однак, навіть, якщо ці важливі умови 

задовольняються, казати про те, що інноваційна екосистема працює та сприяє 

економічному зростанню країни можна лише у тому випадку, якщо між її 

учасниками (в межах одного сектору та різних секторів) і з зовнішнім середовищем 

(національним і глобальним) налагоджена ефективна система взаємозв’язків. У 

цьому полягає третій вимір моделі.  

Головне призначення інноваційної екосистеми полягає не просто у 

продукуванні інновацій, а в тому, щоб робити їх діючими, працюючими в 

економіці, що має виражатися в економічному зростанні та підвищенні стандартів 

життя населення. Це досягається завдяки інтерактивності інноваційного процесу, 

налагодженню системи взаємозв’язків між організаціями та людьми для 

безперервного обміну знаннями, розподілення і використання їх для продукування, 

поширення та споживання інновацій. Саме тому недостатньо просто розвивати 
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окремі сектори учасників інноваційної екосистеми, потрібно вдосконалювати 

механізми взаємозв’язків між ними. 

Четвертий вимір – середовище діяльності організацій. Мається на увазі, що 

інноваційна екосистема – це значно більше, ніж просто організації, які займаються 

продукуванням і поширенням інновацій, вони функціонують у певному 

середовищі, яке або підтримує, сприяє, або блокує інновації. Тут ми повністю 

поділяємо точку зору В. Хвана і Г. Хоровітта, що сама по собі щаслива 

випадковість у вигляді інновацій не може бути спроєктована, але середовище – те, 

що сприяє щасливій випадковості, цілком може [25].  

Один із способів концептуально організувати всі фактори середовища, які 

впливають на здатність та зацікавленість організацій займатися інноваціями – 

представити їх у вигляді «трикутника інноваційного успіху» [26] з факторами 

бізнес-середовища вздовж однієї сторони трикутника (це такі елементи середовища 

діяльності організацій, як рівень конкуренції, галузева структура економіки, 

податкове навантаження на інноваційний бізнес, інвестиційний клімат), 

регуляторного середовища – вздовж другої сторони (захист інтелектуальної 

власності, патентна система, політика держзакупівель, нормативне регулювання, 

вартість і час створення нового бізнесу) та інноваційного середовища – вздовж 

третьої сторони (інвестиції в ДіР та інновації, у тому числі в інноваційну 

інфраструктуру, розвиток інноваційної освіти, підтримка інноваційних кластерів, 

підтримка інновацій в державному секторі тощо). Успіх вимагає правильного 

структурування всіх трьох сторін інноваційного трикутника. Провідна роль у цих 

процесах належить державі.  

Якщо подивитись на історію розвитку нових галузей і виробництв у світі, 

можна побачити, що майже ніколи такий розвиток не обходився без державної 

підтримки підприємницьких ініціатив51. На цьому зокрема базується підхід смарт-

спеціалізації, який має імплементувати та адаптувати Україна.  

 
51 Показовим, наприклад, є досвід Тайваню з вирощування орхідей. Займатися вирощуванням цих 

квітів у промислових масштабах на Тайвані почали на початку 2000 років, коли криза у цукровій 

галузі змусила фермерів шукати альтернативу цукровій тростині. Аби попередити кризу та спад 

сільськогосподарського виробництва уряд Тайваню запровадив інвестиційну програму з фондом у 65 
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Ефективна держава підтримує інклюзивні інститути, які сприяють 

економічному розвитку, стимулюють участь населення в економічній активності, 

дозволяючи їм розвивати таланти, вільно обирати професію і кар’єру; частиною 

інклюзивних інститутів є захист прав власності, надійна система правосуддя, рівні 

права і можливості для всіх громад, та блокує екстрактивні інститути – 

протилежні інклюзивним, вони спрямовані на те, щоб вичавити максимальний 

дохід з експлуатації однієї частини суспільства і направити його на збагачення 

іншої частини [28], у цьому випадку про інноваційний розвиток мова не йде.  

До функцій держави належить створення умов для налагодження співпраці та 

консолідації інтересів усіх зацікавлених в інноваційному процесі сторін. 

Відповідно до Стратегічного плану діяльності МОН України до 2024 року, в 

Україні передбачено відповідні заходи у цьому напрямі, а саме: створення та 

функціонування онлайн-платформи для комунікації між учасниками інноваційного 

процесу; унормування на законодавчому рівні створення та функціонування 

технологічних платформ [29].  

По суті, держава виступає гарантом інноваційного розвитку в країні, оскільки 

інноваційна екосистема не може базуватися на інтересах бізнесу [30]. Мета бізнесу 

– максимізація прибутку в короткостроковому періоді з найменшим ризиком, що 

несумісне з інноваційною діяльністю. Якщо держава не є активним учасником 

інноваційного процесу, не зацікавлена в інноваційних перетвореннях, будь-які 

спроби бізнесу та суспільства їх запровадити натикатимуться на державний ступор, 

який буде «заморожувати» ініціативи та консервувати застій, що спостерігається в 

Україні. Базуючись на численних дослідженнях та досвіді інших країн, можна 

 
млн дол США на розвиток галузі садівництва з вирощування орхідей. Уряд профінансував роботу 

лабораторій, ділянки під теплиці, площі для складування і транспортування, нові дороги, воду і 

електрику для приватних теплиць, виставковий зал – всі витрати за винятком вартості теплиць, на 

спорудження яких фермерам були запропоновані пільгові кредити. Тайванський експеримент з 

орхідеями вдався: на даний час це найважливіший для країни вид сільськогосподарської продукції, 

за експортом якої тайванські фермери посідають перше місце в світі. А найбільшими ринками збуту 

орхідей є США, Японія, країни Європи, навіть Нідерланди – країна, що традиційно домінує на 

європейському ринку квітів, – закуповує тайванські орхідеї та розсаду. Цей приклад є взірцевим і 

показує, як грамотна державна політика спроможна вдало підтримати підприємницьку ініціативу 

та створити сприятливі умови для розвитку нетрадиційних для економіки напрямів діяльності. 

Навряд чи будь-який приватний тайванський фермер відважився б вкладати кошти в орхідеї, не 

маючи підтримки з боку держави (Див.: [27]).  
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сказати, що така ситуація відбувається, коли структурні зміни, базовані на 

інноваціях, загрожують правлячій еліті втратою важелів впливу, зміною існуючого 

балансу влади та перерозподілом ренти. Для того, щоб не втратити економічну 

незалежність, не зазнати фіаско при все зростаючому відставанні від країн-аналогів 

для України (зокрема, Польщі, Чеської Республіки, Словенії, Естонії), вже не 

кажучи про країни-інноваційні лідери, українській державі потрібно розвивати 

інклюзивні інститути, імплементуючи формат інклюзивної інноваційної політики, 

в основі якого лежить розуміння того, що, чим більше людей залучені до 

інноваційного процесу, тим суттєвішими є вигоди для широкого кола осіб. 

Потрібно змінювати культуру відносин між владою і громадськістю, закладаючи в 

їх основу принципи відкритості, довіри і партнерства.  

Виходячи зі специфіки державного управління інноваціями в Україні, як 

єдиний координаційний центр спільної діяльності учасників НІЕС пропонується 

розглядати Раду з розвитку інновацій. Як інструменти інституційної підтримки 

розвитку регіональних і локальних інноваційних екосистем на рівні економічних 

районів пропонується використовувати існуючу мережу регіональних наукових 

центрів НАН України та МОН України, а на рівні областей, районів і громад – 

спеціально створені координаційні центри – регіональні (районні, місцеві) 

інноваційні ради. Це дасть змогу узгодити та синхронізувати спільну діяльність 

всіх учасників інноваційних екосистем України, налагодити та зміцнити зв’язки 

між ними, активізувати національні, регіональні та місцеві інноваційні ініціативи і 

проєкти, розкрити та посилити інноваційний потенціал країни та її територій.  

Практична реалізація запропонованих концептуального підходу і 

концептуальної моделі розвитку інноваційних екосистем України дозволить 

привести дослідження територіального поділу України в умовах децентралізації у 

відповідність до рівнів територіальних одиниць ЄС (NUTS-одиниць), створити 

координаційні осередки розвитку інноваційних екосистем на всіх рівнях – від 

національного до рівня громади, посилити зв’язки між академічною, галузевою 

наукою, бізнесом і державою як у межах регіональних і локальних інноваційних 

екосистем, так і між ними та з глобальним середовищем, покращити умови та 
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інноваційну політику для створення та поширення інновацій, посилити міжнародні 

зв’язки інноваційних екосистем України, сформувати інституційні умови для 

забезпечення випереджаючого інноваційного розвитку країни та її територій.  

У наступному підрозділі роботи, спираючись на концептуальний підхід до 

розбудови інноваційних екосистем України, на прикладі Придніпровського 

економічного району (ПЕР), будуть обґрунтовані науково-інституційні положення 

і рекомендації щодо формування регіональних інноваційних екосистем на рівні 

економічних районів України, які відповідають рівню NUTS 1 ЄС.  

 

5.2 Інституційне забезпечення розширення функцій регіональних 

наукових центрів НАН України та МОН України (на прикладі 

Придніпровського економічного району) 

 

Придніпровський економічний район у складі трьох областей – 

Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської – є одним із найбільш 

технологічно розвинених і потужних багатогалузевих індустріальних і 

агропромислових економічних районів України. На підставі проведеного аналізу 

[31; 32], визначено що за різними групами (секторами) учасників (див. рисунок 5.4) 

області ПЕР знаходяться на різних рівнях готовності до формування дієвих 

регіональних інноваційних екосистем.  

Найрозвинутішими секторами учасників є підприємницький та науково-

освітній, але з поправкою на нерівномірність їх розосередження по областях, 

структурну розбалансованість промислового комплексу та поступове виснаження 

кадрового потенціалу наукової сфери. Проте, навіть ці вузькі місця не зменшують 

внутрішніх резервів областей для суттєвого підвищення інноваційності та 

конкурентоспроможності регіональної економіки. Кожна з них має свої переваги: 

Запорізька область є лідером на ступенем новизни РІП, нової для ринку; 

Кіровоградська область утримує лідерські позиції за рівнем інноваційної 

активності промислових підприємств, обсягами РІП; Дніпропетровська область 

має прогресивнішу структуру інноваційних витрат підприємств, які витрачають 
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приблизно однакові суми на внутрішні, зовнішні ДіР та придбання обладнання. 

Така ситуація обумовлена різною галузевою спеціалізацією областей, 

технологічним рівнем їх базових галузей, сформованим інституційним 

середовищем, політикою регіональної влади та керівництва підприємств. Усі 

області мають потенціал у розвитку стартапів [31, с. 126].  

Основна частина науково-освітнього потенціалу економічного району 

сконцентрована у Дніпропетровській області як за кількістю наукових організацій 

і закладів освіти, так і за чисельністю учнів, студентів та науковців. Тенденція 

виснаження кадрового потенціалу наукової сфери торкнулася всіх областей, але 

меншою мірою Кіровоградської області. За різноманітністю учасників наукова 

сфера економічного району виглядає більш-менш збалансованою, на її території 

діють: наукові установи НАН України, двох галузевих академій наук (аграрних і 

медичних); науково-дослідні, проектно-конструкторські організації, 

підпорядковані міністерствам і відомствам; чимало освітніх установ, закладів 

вищої освіти III-IV рівнів акредитації; громадські наукові організації, аналітичні 

центри, а також наукові підрозділи промислових підприємств [31, с. 126].  

Найбільш критичними за кількістю та якістю учасників є державний сектор, 

сектор фінансового забезпечення та інфраструктурної підтримки інновацій. 

У цих секторах є мало діючих осіб, а ті, що існують, по-перше, не виконують або 

неякісно виконують свої функції, не завжди відповідають той ролі, яку покликані 

відігравати в екосистемі; по-друге, існують формально, а на ділі майже ніяк не 

впливають на інноваційні процеси. Ті одиничні структури, які з’являються 

останнім часом і дійсно прагнуть запустити інноваційні зміни в областях (кластери, 

бізнес-інкубатори, індустріальні парки) не зможуть самотужки підтримувати 

стабільність інноваційних процесів, поширювати їх позитивний вплив на 

економіку економічного району та країни в цілому. Тут потрібна активна участь 

держави у створенні (сприянні створенню) відсутніх учасників, підвищенні якості 

діючих та формуванні умов, які підтримуватимуть кожний сектор учасників 

екосистеми, стимулюючи їх взаємне підсилення та співпрацю [31, с. 126-127].   
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Фундаментом інноваційних екосистем Європи виступають споживачі 

інновацій. Це виражається в тому, що громадяни беруть участь в процесі розробки 

інноваційних продуктів і послуг, пропонують власні інновації, виконуючи таким 

чином не лише функцію споживачів, але і співрозробників, співтворців інновацій. 

Як результат, встановлюються зв’язки громадян з іншими учасниками 

інноваційних екосистем – бізнесом, наукою, державою, які у свою чергу 

підтримують участь громадянського суспільства в інноваційному процесі, надаючи 

їм відповідну інформацію, створюючи комунікаційні майданчики, залучаючи їх до 

процесу вироблення та прийняття рішень.  

Посилення ролі громадян і громадських організацій в ЄС виражається у 

відкритті всіх сфер суспільства для активного діалогу з громадянами: в політиці 

через «партисипативну демократію» (Participatory Democracy), в державному 

управлінні через «відкритий уряд» (Open Government), в економіці через «відкриті 

інновації» (Open Innovation), в науці через «відкриту науку» (Open Science).  

В Україні рівень залучення громадських об’єднань (громадських організацій 

та спілок) до прийняття політичних рішень зведена до мінімуму. Відсутність 

належної комунікації органів влади з громадськістю, діючих комунікаційних 

майданчиків для обговорення та спільного ухвалення рішень по всіх важливих для 

країни та її регіонів питаннях, кулуарне їх прийняття призводить до політичних 

проблем, загострення соціально-економічної ситуації. Для налагодження такої 

комунікації потрібна зовсім інша культура відносин між владою і громадськістю, 

потрібна відкритість і прозорість при підготовці та ухваленні політичних рішень, 

перманентний зворотній зв’язок, обмін інформацією. У ПЕР сектор громадських 

об’єднань є численним, що свідчить про рівень інноваційної культури населення, 

високу зацікавленість громадськості в інноваційному оновленні територій та 

країни в цілому. Але вони не мають дієвих важелів впливу на дії посадовців, усі 

ключові рішення приймаються кулуарно на користь тих гравців, які 

використовують адміністративний ресурс та лобіюють свої інтереси у владі. 

У контексті європейської інтеграції досвід Європи щодо відкриття всіх сфер 
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суспільства для активного діалогу з громадянами має бути показовим для України 

[31, с. 127].   

У цілому ресурсне забезпечення та внутрішні резерви ПЕР дають підстави 

стверджувати, що він має усі необхідні передумови для підвищення інноваційності 

та конкурентоспроможності регіональної економіки за рахунок більш повного 

задіяння, раціонального та ефективного використання потенціалу виробничої, 

науково-технічної та інноваційної сфер. 

Взаємозв’язки між учасниками інноваційних екосистем та їх співпраця з 

європейськими колегами відіграють вирішальну роль в успіху інноваційних 

екосистем. Навіть, якщо існує достатня кількість організацій, а їх якість та 

результати діяльності є задовільними, екосистема не буде розвиватися за 

відсутності налагоджених взаємозв’язків і взаємодій між ними [33, с. 64].  

Національній та регіональним інноваційним екосистемам України, зокрема 

ПЕР, бракує ефективних взаємозв’язків і, насамперед, між ключовими учасниками 

– бізнесом, наукою, владою і громадськістю. Створення інновацій часто залежить 

від здатності організацій використовувати різні джерела інформації та знання або 

співпрацювати з іншими організаціями при їх розробленні. У ЄС для вимірювання 

ступеня залучення підприємств до інноваційного співробітництва 

використовується індикатор Innovative SMEs collaborating with others. Він 

обмежується МіСП, оскільки вважається, що всі великі підприємства апріорі 

залучені до інноваційного співробітництва. У середньому по ЄС цей показник 

складає 11,8%, а у деяких країнах-членах ЄС перевищує 20%. В Україні він в рази 

менше навіть країн-аналогів для нашої держави (рисунок 5.4), що свідчить про 

недооцінку малими і середніми підприємствами важливості внеску інших 

організацій в процес продукування інновацій [33, с. 64].  

У розрізі регіонів по цьому показнику в топ-20 країн-членів ЄС52 входять 12 

регіонів Великобританії, регіони Австрії та Бельгії, що відповідають рівню NUTS 1, 

а також регіони Норвегії, Фінляндії та Греції, що відповідають рівню NUTS 2 [34, 

с. 58]. В Україні цей індикатор не вимірюється [33, с. 64-65; 35, с. 25-30; 36].  

 
52 Станом на 2019 р., до виходу Великобританії з Європейського Союзу 
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Рисунок 5.4 – Частка інноваційних МіСП, які уклали угоди про співпрацю у 

сфері інноваційної діяльності з іншими підприємствами та установами, протягом 

останніх трьох років, у загальній кількості МіСП, % (станом на 2019 р.)* 

* Побудовано автором за: [33, с. 64; 37, с. 81-83, 89] 

 

Іншим показником, який свідчить про наявність зв’язків між наукою і 

бізнесом, є кількість державно-приватних спільних публікацій у розрахунку на млн 

населення (Public‑private co‑publications per million population). Цей показник 

фіксує державно-приватні зв’язки та активну співпрацю між дослідниками бізнес-

сектору і державного сектору, які ведуть до академічних публікацій. Україна також 

значно відстає від ЄС за цим показником. Якщо у середньому по ЄС він складає 

81,7 публікацій на млн населення, то в Україні він у 14 разів менше (рисунок 5.5) 

[33, с. 65].  

На регіональному рівні активність державно-приватного співробітництва, яке 

виражається у кількості спільних публікацій, безпосередньо залежить від наявності 

в регіоні дослідницького інституту чи університету. Тому у столицях цей показник 

є зазвичай високим. Найкращі результати демонструють регіони країн Скандинавії, 

Швейцарії, Нідерландів, Німеччини, які відповідають рівню NUTS 2, а також 

регіони NUTS 1 Австрії, Бельгії і Великобританії [34, с. 60]. В Україні цей індикатор 

не вимірюється [33, с. 65; 35, с. 25-30; 36].  
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Рисунок 5.5 – Кількість спільних державно-приватних академічних 

публікацій у розрахунку на млн населення, одиниць* 

* Побудовано автором за: [33, с. 65; 37, с. 81-83, 89] 

 

Для аналізу наявності та інтенсивності взаємозв’язків між ключовими 

учасниками інноваційної екосистеми ПЕР використаємо дані офіційної статистики. 

Вони свідчать, що більше половини загальної кількості інноваційно активних 

підприємств України залучені до інноваційного співробітництва (58,3%). На 

перший погляд таке значення може здатися непоганим. Але, якщо враховувати, що 

мова йде про частку інноваційно активних підприємств України, тобто про 28,1% 

загальної кількості підприємств, виходить, що інноваційною співпрацею 

займається лише кожне шосте підприємство (16,4%). З цих 58,3% інноваційно 

активних підприємств 5,8% співпрацюють із закладами вищої освіти і 9,6% – з 

науковими установами (таблиця 5.1). Перераховуючи ці значення до загальної 

кількості підприємств України, отримуємо дуже низькі показники: із ЗВО 

співпрацюють 1,6%, а з науковими установами – 2,7% підприємств. Однією з 

можливих причин такої ситуації є низька зацікавленість підприємств в реалізації 

інноваційних стратегій розвитку і надання переваги запозиченню зарубіжних 

готових рішень у вигляді машин, технологій і обладнання. Індиферентне 

відношення підприємств до взаємодії з виробниками знань також частково може 
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визначатися відсутністю ефективних механізмів захисту прав інтелектуальної 

власності в країні [33, с. 65-66].  

 

Таблиця 5.1 – Розподіл інноваційно активних підприємств, залучених до 

інноваційного співробітництва, за типами партнерів в Україні, ПЕР та деяких 

інших областях, % до загальної кількості ІАП**  

 

Області 

Усього 

У тому числі 

постачальники 

обладнання,  

матеріалів … 

клієнти ЗВО 
наукові 

установи 

2016-

2018 

роки 

+,-* 

2016-

2018 

роки 

+,-* 

2016-

2018 

роки 

+,-* 

2016-

2018 

роки 

+,-* 

2016-

2018 

роки 

+,-* 

Україна  58,3 23,9 52,0 25,9 16,4 2,7 5,8 -0,1 9,6 1,2 

Вінницька  75,8 23,9 54,5 29,2 9,1 -2,3 4,5 -0,6 21,2 16,1 

Волинська 80,4 47,1 78,6 48,4 5,4 2,2 1,8 -* 1,8 0,2 

Дніпропетровська  58,1 29,6 54,1 34,2 25,2 13,3 5,2 -1,3 10,4 1,2 

Донецька  76,1 29,2 59,7 27,0 23,9 3,5 13,4 1,2 26,9 8,5 

Запорізька  28,8 3,4 23,2 5,1 15,2 5,1 10,4 3,2 12,0 1,1 

Івано-Франківська 25,0 -3,8 22,2 3,0 6,9 -5,4 -* -* 2,8 -5,4 

Кіровоградська  86,2 63,3 81,6 63,0 13,8 8,1 2,3 0,9 5,7 2,8 

Луганська  92,3 38,5 76,9 30,7 15,4 0 -* -* 15,4 -3,8 

Одеська  66,1 33,6 60,0 35,6 8,7 -4,4 10,4 4,1 12,2 2,2 

Сумська  58,9 25,6 38,4 10,9 23,3 3,0 6,8 -0,4 19,2 9,1 

Черкаська 18,6 1,0 15,7 3,9 1,4 -1,5 1,4 -0,1 4,3 1,4 

Чернівецька 26,7 -16,2 20,0 -13,3 13,3 -1,0 -* -* 13,3 -1,0 

* приріст/зменшення відносно попереднього періоду обстеження підприємств за 2014-

2016 роки; «-» – дані відсутні.   

** Складено автором за: [33, с. 66; 38, с. 105] 

 

У регіональному розрізі ситуація дещо інша. У таблиці 5.1 наведено області-

лідери та області-аутсайдери, а також області ПЕР, одна з яких (Кіровоградська 

область) належить до найактивніших у плані інноваційного співробітництва 

підприємств, а інша (Запорізька область) – до групи областей, які демонструють 

найгірші показники, але виключно через низьку співпрацю інноваційних 

підприємств з постачальниками обладнання, матеріалів тощо, оскільки саме 

підприємства Запорізької області на фоні інших областей ПЕР найактивніше 

співпрацюють із ЗВО та науковими установами. Лідером серед усіх регіонів 

України за цими показниками є Донецька область. Не найгіршу позицію займає і 
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Луганська область, це свідчить, що, незважаючи на значні втрати промисловості, 

інфраструктури і соціальних об’єктів, міграцію населення, окупацію частини 

території, Донецький економічний район (ДЕР) ще зберігає певні внутрішні 

резерви для підвищення інноваційності та конкурентоспроможності регіональної 

економіки. Така ситуація обумовлена, насамперед, історично сформованими 

умовами розвитку цих областей, які відрізнялися вагомим промисловим і науково-

технічним потенціалом, високою концентрацією основних промислово-

виробничих фондів і компетентних кадрів, значною щільністю населення. Наразі 

підприємства ДЕР намагаються відновити свою діяльність, побудувати нові 

ланцюжки поставок і матеріально-технічного забезпечення з іншими регіонами, 

запустити процеси відновлення галузевої диверсифікації шляхом співпраці з 

науковими установами та освітніми закладами. Що стосується Дніпропетровської 

області, то вона займає середні позиції серед інших регіонів України. Найактивніше 

підприємства Дніпропетровської області співпрацюють з постачальниками і 

клієнтами, найменш розвинутими є зв’язки із закладами вищої освіти. Серед 

інноваційно активних підприємств України лише 7,4% вважають державні наукові 

установи і ЗВО важливим джерелом інформації для інновацій; пріоритет у цьому 

плані віддається постачальникам і клієнтам (таблиця 5.2). Такий підхід обмежує 

інноваційну спроможність підприємств, оскільки міжорганізаційні зв’язки та 

джерела інформації є таким самим стратегічним вибором підприємств, як і 

інвестиції, які вони вкладають у розробку продуктів, поліпшення обслуговування 

або у розвиток навичок [33, с. 65-66].  

У розрізі регіонів науковим установам і ЗВО як джерелу інформації віддають 

належне значення знову ж таки підприємства Донецької області, а також 

Чернівецької, Хмельницької, Житомирської та Запорізької областей. Підприємства 

Дніпропетровської і Кіровоградської областей суттєво поступаються іншим 

регіонам України. Як окреме джерело інформації потрібно відзначити наукові 

журнали і рекламні видання, які вважаються найбільш цінними підприємствами 

Луганської області. На конференціях, виставках та ярмарках інформацію отримує 

значна частка підприємств у багатьох регіонах України – цей показник коливається 
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від 4,8% (у Волинській області) до 23,8% (у Чернівецькій області). ПЕР за цими 

показниками займає середні позиції серед інших регіонів України [33, с. 67].  

 

Таблиця 5.2 – Розподіл інноваційно активних підприємств за найбільш 

важливими джерелами інформації для інноваційної діяльності у 2014-2016 років в 

Україні та деяких областях, % до загальної кількості ІАП**  

 

Області 

Джерела 

Внутрішні 

(в межах 

підприємства) 

ринкові інституційні інші 

поста- 

чальни

ки 

клієнти ЗВО 
держ. 

НДІ 

конференції, 

ярмарки, 

виставки 

наук. жур-

нали/рекл.

видання 

Україна 37,0 26,8 22,5 2,8 4,6 14,7 10,0 
Вінницька 46,8 36,7 21,5 2,5 5,1 19,0 13,9 
Дніпропетровська 36,2 20,2 17,8 1,2 3,6 12,2 7,1 
Донецька  44,9 28,6 24,5 6,1 14,3 14,3 6,1 
Житомирська 34,8 29.2 20,2 6,7 4,5 20,2 12,4 
Запорізька 32,6 25,4 20,3 3,6 9,4 10,9 10,9 
Кіровоградська 30,0 18.6 18,6 1,4 -* 14,3 11,4 
Луганська  34,6 34,6 19,2 3,8 3,8 15,4 23,1 
Хмельницька  27,3 38,6 18,2 6,8 4,5 18,2 13,6 
Чернівецька  23,8 33,3 23,8 9,5 14,3 23,8 14,3 

*«-» – дані відсутні.   

** Складено автором за: [33, с. 66; 38, с. 142] 

 

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що як в Україні в 

цілому, так і в ПЕР зокрема, спостерігається брак ефективних взаємозв’язків в 

інноваційних екосистемах. Між їх учасниками виникають значні розриви, що 

поглиблюють «долину смерті», яку більшість розробників інновацій не в змозі 

подолати самостійно, що потребує державної підтримки, у тому числі щодо 

забезпечення сприятливих інституційних умов для консолідації інтересів та 

координації взаємодій усіх зацікавлених в інноваційному процесі сторін [33, с. 67].  

Пропонується використати в якості головного координатора розвитку 

регіональних інноваційних екосистем на рівні економічного району регіональні 

наукові центри. Це обумовлено тим, що в забезпеченні інноваційного розвитку 

країни і регіонів провідна роль належить науці. Вона здатна обґрунтувати 
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пріоритети та напрями інноваційного оновлення економіки країни та її територій 

відповідно до сучасних тенденцій розвитку світової економіки.  

Згідно з Типовим статутом регіонального наукового центру [39], регіональний 

науковий центр є державною неприбутковою бюджетною науковою установою, 

яка проводить дослідження в інтересах економіки та соціального розвитку регіону 

і за результатами досліджень спрямовує зусилля вчених відповідного регіону 

незалежно від їх наукової спеціалізації та відомчої належності на вирішення 

комплексних регіональних проблем переважно міжгалузевого характеру, а також 

залучає для цього фахівців з інших регіонів. По суті, РНЦ виступають 

міжвідомчими науково-координаційними органами, що охоплюють установи НАН 

України і МОН України, науково-дослідні, проєктно-конструкторські організації і 

заклади вищої освіти інших видів підпорядкування. Разом із тим для розвитку 

ефективної регіональної інноваційної екосистеми недостатньо об’єднати зусилля 

лише наукової та освітньої сфер, важливо підключити до цього процесу бізнес, 

владу, громадськість, інші зацікавлені сторони, скоординувати їх спільну 

діяльність у напрямі єдиної мети – забезпечення високих і стійких темпів 

економічного зростання країни. Повноваження РНЦ з координації багатосторонніх 

взаємозв’язків між різними організаціями не передбачені законодавством і не 

прописані в Типовому статуті РНЦ та Статуті Національної академії наук України. 

Тому доцільно розширити функції і повноваження регіональних наукових центрів, 

перетворити їх у ефективно діючі міжрегіональні координаційні центри 

інноваційного розвитку. Подвійне підпорядкування РНЦ дозволяє реалізувати цю 

пропозицію [33, с 67].  

На підставі вищевикладеного пропонується внести доповнення до статті 25 

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [40] у такій редакції:  

«1. Регіональні наукові центри створюються з метою підвищення ролі науки та 

освіти в розробленні ефективної регіональної політики, її орієнтації на поєднання 

загальнодержавних і регіональних інтересів з метою забезпечення високих і 

стійких темпів економічного зростання країни, наукове забезпечення розв’язання 

актуальних проблем соціально-економічного та інноваційного розвитку регіонів 
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та економічних районів, як неадміністративних агрегацій, що відповідають рівню 

NUTS 1 номенклатурно-територіальних одиниць статистики Європейського 

Союзу.  

2. Регіональні наукові центри створюються Національною академією наук 

України, національними галузевими академіями наук спільно з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику 

у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, за 

погодженням з відповідними місцевими органами виконавчої влади.  

3. Регіональні наукові центри, відповідно до законодавства України, Типового 

статуту регіонального наукового центру НАН України і МОН України, статутів 

Національної академії наук України та національних галузевих академій наук 

виконують функції міжвідомчої координації зв’язків між учасниками регіональних 

інноваційних екосистем в межах ареалів їх дії, які відповідають рівню 

економічного району.  

При регіональних наукових центрах можуть створюватися міжрегіональні 

громадські організації та спілки, незалежні від держави і бізнес-структур 

«фабрики думок», які об’єднають науковий, підприємницький, освітній, 

промисловий, інфраструктурний, громадський потенціал областей для 

забезпечення більш динамічного інноваційного розвитку кожного учасника та 

економічного району в цілому. Регіональні наукові центри в умовах Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони, з метою ефективної інтеграції України до Європейського 

дослідницького простору, за погодженням з європейськими партнерами, можуть 

створювати філії та представництва при наукових організаціях та 

університетах країн-членів Європейського Союзу» [33, с. 68].  

Реалізація останньої пропозиції дасть змогу поглибити співпрацю українських 

та європейських дослідницьких груп шляхом здійснення на постійній основі 

обміну досвідом і результатами досліджень, підготовки і публікації спільних 

наукових статей, подання заявок та реалізації спільних наукових і науково-
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технічних проєктів, організації стажувань, започаткування спільних інноваційних 

бізнесів в українських та європейських бізнес-інкубаторах і паркових структурах 

за алгоритмом «інноваційного ланцюга».  

Відповідні зміни доцільно прописати в Типовому статуті РНЦ, статутах 

Національної академії наук України і національних галузевих академій наук. 

Реалізація додаткових функцій РНЦ має здійснюватися за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів, переважно, на засадах державно-приватного 

партнерства із залученням коштів бізнес-структур, українських та іноземних 

інвестицій, коштів європейських програм, кредитів, грантів та інших джерел, не 

заборонених законодавством. Для цього потрібно внести доповнення до щорічних 

законів про державний бюджет, в яких передбачити фінансування діяльності РНЦ 

у цьому напрямі. Регіональні наукові центри також потребують посилення кадрової 

складової, у тому числі молодими науковцями, і систематичного залучення до 

співпраці представників бізнесу та громадськості. Як показує практика країн-

членів ЄС, держава не може бути єдиним регулятором інноваційних процесів, 

наразі успішний інноваційний розвиток країни неможливий без активної участі 

суспільства в процесі ухвалення державних рішень [33, с. 68].  

Мережа РНЦ та їх можливих філій та представництв при наукових і освітніх 

закладах країн-членів ЄС повинна стати науково-організаційним ядром розвитку 

регіональних інноваційних екосистем України, що дозволить підвищити роль 

наукових та освітніх установ в забезпеченні більш динамічного інноваційного 

розвитку регіонів і країни в цілому, а також надасть цим центрам статус 

координаторів розробки та реалізації регіональних стратегій смарт-спеціалізації, 

практика розробки яких на основі методології, прийнятої в ЄС, поширюється в 

областях України [33, с. 68]. 

В Україні створено шість, а наразі діє п’ять регіональних наукових центрів: 

Донецький, Придніпровський, Північно-східний, Південний і Західний 

(рисунок 5.6). Ареали їх дії загалом співпадають з межами економічних районів 

(рисунок 5.7) [33, с. 68].  
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Рисунок 5.6 – Регіональні наукові центри НАН України та МОН України* 

* Джерело: [33, с. 68; 41] 

 

 
 

Рисунок 5.7 – Карта економічних районів України у відповідності до рівня 

NUTS 1 ЄС* 

* Джерело: [33, с. 69] 
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Однак шість областей – Вінницька, Житомирська, Черкаська, Чернігівська, 

Київська області та м. Київ – не увійшли до ареалу жодного наукового центру. 

Західний науковий центр НАН України та МОН України, який охоплює 8 областей, 

штучно з’єднав Карпатський та Північно-Західний економічні райони та штучно 

розірвав економічно єдиний Подільський економічний район, дві області якого – 

Хмельницька і Тернопільська – увійшли до складу Західного наукового центру, а 

третя – Вінницька – залишилась поза їх межами. Для того, щоб наукові центри 

могли відігравати провідну координаційну роль у розвитку інноваційних екосистем 

економічних районів пропонується провести експеримент і в межах Подільського 

економічного району об’єднати зусилля Вінницької, Хмельницької і Тернопільської 

областей у напрямі розвитку Подільської регіональної інноваційної екосистеми, 

організаційним ядром якої може стати новостворений Подільський науковий 

центр Національної академії аграрних наук (НААН) України та МОН України. 

Основу наукового центру можуть скласти наукові інститути НААН України, ЗВО, 

наукові та освітні установи, підпорядковані іншим міністерствам і відомствам 

України. До складу установ Подільського наукового центру НААН України та 

МОН України могли б увійти:  

у Вінницькій області – Інститут кормів та сільського господарства Поділля 

НААН України; Вінницький національний аграрний університет, Вінницький 

національний технічний університет, Донецький національний університет імені 

В. Стуса;   

у Хмельницькій області – Хмельницький національний університет, 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 

Подільський державний аграрно-технічний університет;  

у Тернопільській області – Тернопільська філія державної установи «Інститут 

охорони грантів України», ДП «Тернопільський науково-дослідний та проектний 

інститут землеустрою», Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна 

станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України, 

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 

Тернопільський національний економічний університет [33, с. 69].  
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Підсилити наукову складову Подільського наукового центру НААН України 

та МОН України пропонується шляхом створення філій і структурних підрозділів 

наукових установ НАН України при університетах, академіях, інститутах цих 

областей. Право наукових установ розміщувати свої структурні підрозділи на базі 

ЗВО закріплено статтею 7 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність». Втілення пропозиції щодо розвитку в межах Подільського 

економічного району регіональної інноваційної екосистеми на базі Подільського 

наукового центру НААН України та МОН України залежить від зацікавленості 

організацій, організаторських здібностей керівників установ, оскільки науковий та 

освітній потенціал областей є цілком достатнім для реалізації такої ініціативи [33, 

с. 69]. 

Придніпровському науковому центру НАН України та МОН України (далі – 

Придніпровський науковий центр) пропонується провести експеримент з 

формування Придніпровської регіональної інноваційної екосистеми в межах ПЕР з 

метою прискорення реалізації в його межах інноваційної моделі економічного 

зростання [42]. Науково-методичний супровід міг би здійснювати Інститут 

економіки промисловості НАН України та його Дніпровське відділення. Інститут 

має угоди про співпрацю з Дніпровським національним університетом ім. 

О. Гончара, Національним університетом «Дніпровська політехніка», 

Дніпровським державним хіміко-технологічним університетом, Університетом 

ім. А. Нобеля, які могли б стати базовими учасниками проєкту. За умови успішної 

реалізації експерименту він може бути дуплікований й тиражований в інших 

економічних районах України [33, с. 70].  

Придніпровський науковий центр має достатній потенціал і досвід для 

втілення цієї пропозиції. Він підтримує співпрацю з державною і місцевою владою, 

зокрема, з Мінекономрозвитку України, Національним офісом інтелектуальної 

власності53, місцевими радами і обласними державними адміністраціями, науково-

виробничими об’єднаннями, зокрема з ТОВ «Екотехсервіс», репрезентативними 

 
53 Наприкінці 2019 р. реорганізований шляхом приєднання до ДП «Український інститут 

інтелектуальної власності» (Див.: [43]).  
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органами роботодавців, зокрема, з Федерацією організацій роботодавців 

Дніпропетровщини, науковими установами інших регіонів, зокрема, з Інститутом 

економіки промисловості НАН України (м. Київ), громадськими спілками, 

наприклад, з ГС «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє», спільно з якими проводить 

наукові та експериментальні дослідження і розробки, організовує семінари і 

конференції, бере учать у розробленні державних стратегічних документів (серед 

останньої – Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності 

України на 2020-2025 років), готує науково-методичні рекомендації щодо 

забезпечення інноваційного розвитку ПЕР. Центр успішно здійснює науковий 

супровід діяльності потужних промислових підприємств економічного району, які 

працюють в космічній та авіаційній, вугільній та гірничо-металургійній, 

енергетичній, машинобудівній та агропромисловій галузях [33, с. 70; 44].  

Для надання такому експерименту юридичної сили пропонується розробити та 

затвердити обласними радами Придніпровського економічного району Концепцію 

розвитку Придніпровської РІЕС на базі Придніпровського наукового центру. Така 

Концепція могла б доповнити Стратегію розвитку сфери інноваційної діяльності на 

період до 2030 року, метою якої є розбудова національної інноваційної екосистеми, 

але у якій регіональний рівень інноваційного розвитку чітко не простежується. 

На базі Придніпровського наукового центру за участю експертної спільноти – 

Академії економічних наук України, промислових підприємств і підприємців, 

представників державного управління та місцевого самоврядування, агенцій 

регіонального розвитку областей, регіональних торгово-промислових палат та 

інших заінтересованих сторін – пропонується заснувати міжрегіональну 

громадську спілку «Платформа інноваційного розвитку «Придніпров’я»» 

(рисунок 5.8). Ця платформа може стати постійно діючим комунікаційним 

майданчиком між державою, науково-освітньою експертною спільнотою, бізнесом 

та громадськістю для обміну інформацією; виявлення спільних проблем і завдань 

інноваційного розвитку; узгодження своїх позицій з принципових питань; 

колегіального вироблення рішень та консолідації ресурсів на розв’язання найбільш 

гострих проблем освітньої, наукової, науково-технічної, виробничої та 
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інноваційної сфер економічного району. У тісній співпраці з Придніпровським 

науковим центром ця платформа може стати «фабрикою думки» щодо шляхів і 

засобів перезавантаження відносин між учасниками регіональної інноваційної 

екосистеми та неоіндустріального відродження Придніпров’я [33, с. 70].  
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Рисунок 5.8 – Міжрегіональна громадська спілка «Платформа інноваційного 

розвитку «Придніпров’я»» як відкритий комунікаційний майданчик спільного 

вироблення рішень на базі Придніпровського наукового центру* 

* Авторська розробка.  

 

Реалізація такої пропозиції дозволить державним інституціям на постійній 

основі комунікувати з науковцями, освітянами, бізнесом і громадськістю, 

оперативно відстежувати їх думку з різних питань та, виходячи з цього, 

реалізовувати, а у разі необхідності, коригувати заходи з реалізації державної 

інноваційної політики для досягнення найкращих результатів. Це також дасть 

можливість попередити неефективне витрачання державних коштів і спрямовувати 
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їх до сфер найбільшого зацікавлення промисловців і підприємців, виходячи з 

пріоритетів смарт-спеціалізації областей та мети розбудови національної та 

регіональних інноваційних екосистем України – забезпечити стійкий 

випереджаючий інноваційний розвиток країни та регіонів як основи високого рівня 

життя широких верств населення [33, с. 70].  

Втілення запропонованих пропозицій дозволить розширити функції 

регіональних наукових центрів, націлити їх на науково-методичне забезпечення та 

супровід створення сучасної моделі інноваційного розвитку економіки регіонів та 

інтеграції їх в ЄДП шляхом розбудови дієвих регіональних інноваційних екосистем 

економічних районів України, які відповідають рівню NUTS 1 територіальних 

одиниць ЄС.  

 

5.3 Спеціальні економічні зони як інструменти розвитку регіональних і 

локальних інноваційних екосистем України  

 

Пріоритетне значення для зміцнення інноваційних екосистем України має 

використання різних інструментів державної політики щодо підтримки та 

стимулювання бізнесу впроваджувати інновації. Без стимулювання попиту з боку 

підприємців і промисловців на інновації інноваційні екосистеми не запрацюють.  

Одним з таких інструментів, який став ефективним засобом досягнення 

стратегічних цілей багатьох країн світу у сфері нової індустріалізації, нарощення 

обсягів експорту та його диверсифікації, розвитку нових видів економічної 

діяльності, у тому числі інноваційних, створення робочих місць, підтримки 

підприємництва і трансферу технологій є спеціальні економічні зони. На сьогодні 

у світі налічується близько 4800 СЕЗ у більш, ніж 140 країнах (рисунок 5.9), в яких 

зайнято понад 68 млн осіб [45, с. 9; 46, с. ix; 47]. За даними видання The Economist, 

три з кожних чотирьох країн мають принаймні одну СЕЗ [48].  

Само існування таких зон у міжнародній практиці вказує на недосконалість 

бізнесового та регуляторного середовищ багатьох країн, яку складно подолати в 

національних масштабах. Їх заснування хоча б точково дозволяє сформувати 
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сприятливі умови, необхідні для залучення інвестицій, розвитку нових 

високотехнологічних видів економічної діяльності, створення робочих місць 

високої якості та, зрештою, дає можливість здійснювати структурно-технологічні 

зміни в економіці.  

 

 

 

Рисунок 5.9 – Динаміка розвитку спеціальних економічних зон у світі* 

* Побудовано за: [49, с. 1; 50] 

  

У цьому підрозділі поставлено за мету обґрунтувати новий науковий підхід до 

формування та функціонування спеціальних економічних зон в Україні як 

стимулюючих регуляторних режимів з метою розвитку регіональних і локальних 

інноваційних екосистем. Теоретичною основою дослідження є основні положення 

інституціональної економіки та еволюційної економічної теорії, згідно з якими, 

спеціальні економічні зони здатні позитивно вплинути на інвестиційний клімат та 

змінити вектор розвитку регіонів і країни загалом з сировинного на переважно 

інноваційний. Але для цього необхідні ефективні інститути, включаючи 

компетентний уряд, сприятлива та послідовна державна політика та правильне 

розуміння природи економічних зон [51].  

У широкому сенсі спеціальні економічні зони представляють собою 

географічно відокремлені частини території однієї країни або прикордонні 
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території групи країн зі спеціальними – більш ліберальними по відношенню до 

країни/країн загалом – адміністративними, регуляторними та, зазвичай, 

фіскальними, режимами господарювання, які призначені для створення 

привабливих умов ведення підприємницької діяльності у пріоритетних галузях, 

результатом функціонування яких має стати розв’язання комплексу проблем певної 

території (регіону), країни або групи країн загалом [51, с. 6].  

Економічні зони постійно модифікуються, старі типи зникають або 

адаптуються під нові умови. Незмінними залишаються лише структурні 

характеристики, які власне і роблять зону зоною – це:  

фізична інфраструктура (нерухомість, дороги, електрика, вода, 

телекомунікації) і транспортна інфраструктура, які підтримують діяльність 

підприємств, що працюють в зоні та з’єднують їх з джерелами сировини та 

ринками. Навіть у країнах, де зони є юридичними просторами, не закріпленими 

географічно, як правило, існують індустріальні та інші види парків для прийняття 

та розміщення підприємств;  

спеціальний регуляторний режим (це можуть бути спрощені адміністративні 

процедури діяльності, податкові, митні, кредитні преференції);  

спеціальна структура управління (керуюча компанія у формі акціонерного 

товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яка повністю або не 

менш, ніж на половину належить державі. До управління можуть залучатися 

приватні суб’єкти господарювання (фізичні та юридичні особи), якщо вони не 

ведуть діяльності в зоні та не мають родинних зв’язків з власниками та 

керівництвом резидентів зони для уникнення зловживання владою. 

Ураховуючи численні приклади невдач СЕЗ по всьому світу, їх створення 

стало одним із найбільш суперечливих питань у науковому та політичному 

середовищах. Багато хто вважає, що владі достатньо зробити заяву про створення 

економічної зони, обрати земельну ділянку, запропонувати податкові пільги для 

інвесторів і самі собою галузі почнуть відновлюватися, безробіття скорочуватися, 

а економіка зростати. Саме через неналежне розуміння економічної природи 

економічних зон і не готовність держави здійснювати їх реальну (а не 
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декларативну) підтримку спостерігаються невдачі в діяльності СЕЗ. Є навіть 

свідчення того, що впровадження «щедрих» податкових, митних і кредитних 

стимулів не здатне компенсувати інші недоліки СЕЗ, такі як невигідне 

розташування, неякісну інфраструктуру, надмірний тиск на резидентів зон заходів 

державного контролю, забюрократизованість процедур прийняття рішень. 

Тому наявність фінансових стимулів нерідко не означає позитивного рішення 

інвестора розмістити виробничі потужності в економічній зоні, якщо, скажімо, в її 

межах не налагоджено доступ до електроенергії, води, інших ресурсів та, якщо 

резиденти СЕЗ відірвані від постачальників і споживачів через її вкрай невдале 

розташування. Цілком закономірно, що відсутність цих базових умов не 

перекриється податковими пільгами та іншими фінансовими преференціями. 

Шістдесятирічний світовий досвід роботи економічних зон дозволив винести 

уроки, які є обов’язковими для врахування кожного разу, коли розглядається 

доцільність створення чергової СЕЗ [51, с. 11-12; 52]:  

1. Економічні зони, як правило, проходять інкубаційний період, який триває 

від 5 до 10 років, перш ніж досягають цілей і приносять вигоди. Такий період 

спостерігався навіть в успішних економічних зонах, тому слід набратися терпіння 

і не очікувати миттєвих результатів одразу після заснування зони.  

2. Сучасне глобальне економічне середовище істотно відрізняється від того, в 

якому починали роботу перші економічні зони. До сучасних економічних зон 

вдасться залучити інвесторів, якщо в їх межах будуть запропоновані значно кращі 

умови, ніж в інших зонах. При проєктуванні СЕЗ варто пам’ятати, що інвестори не 

є «бранцями» економічних зон, у них є альтернативи, які вони використають 

покидаючи зони, якщо ті не принесли очікуваних переваг.  

3. Надмірна амбіційність та переоцінка власних можливостей нерідко 

зустрічаються в країнах, які намагаються використати СЕЗи як засіб легкого 

вирішення структурних проблем економіки. Зазвичай, це є наслідком 

нереалістичних оцінок існуючих можливостей і потенціалу території, на якій 

планується створити економічну зону. Деякі економічні зони у світі від самого 

початку були орієнтовані на розвиток наукомістких галузей, не беручи до уваги 
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відсутність професійного досвіду та галузевий профіль території. Як приклад 

можна навести Казахстан, де первісно вирішили розвивати наукомісткі економічні 

зони, незважаючи на брак місцевих кваліфікованих кадрів. У результаті, інвесторам 

довелось залучати іноземних фахівців, які володіли необхідними знаннями та 

досвідом. Згодом державна політика Казахстану щодо СЕЗ була скоригована і 

наразі в країні діють економічні зони чотирьох типів – індустріальні, сервісні, 

технологічні і комбіновані. Усі економічні зони Казахстану користуються 

податковими преференціями: нульовим оподаткуванням прибутку і доходів 

фізичних осіб, звільнення від плати за землю та нерухомість, митних зборів. 

Аналогічна проблема зустрічається в інших країнах і є слабким місцем багатьох 

економічних зон світу, а, отже, – є тією сферою, на яку першочергово потрібно 

звертати увагу [51, с. 11].  

4. Економічні зони, як правило, займають великі земельні площі, які надаються 

інвесторам у користування за вартістю нижче ринкової, що створює ризики 

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням. У такому разі 

економічні зони стають місцем для легкого збагачення та відвертого зловживання 

державною підтримкою. Для недопущення такої ситуації необхідно розробляти 

чіткі критерії, яким повинен відповідати інвестор економічної зони. Наприклад, у 

Польщі дозволи на роботу в зонах надаються інвесторам, діяльність яких 

задовольняє хоча б одному з нижченаведених критеріїв: 1) спрямовується на 

використання нових технологій, створення нової або удосконаленої продукції 

(послуг, процесів); 2) реалізується у пріоритетних секторах економіки 

(авіаційному, автомобільному, електроніки, біотехнології, машинобудівному, 

малотоннажної хімії, досліджень і розробок, інформаційних послуг, послуг у сфері 

досліджень і технічного аналізу); 3) орієнтована на підтримку розвитку кластерів, 

індустріальних і технологічних парків на території зони; 4) сприяє збільшенню 

рівня індустріалізації слабо розвинених промислових регіонів; 5) забезпечує 

створення робочих місць [51, с. 11].  

5. Поширеною у світі є практика надання інвесторам СЕЗ широких податкових 

пільг. Вони прописуються законодавством і спрямовані на зниження податків для 
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інвесторів, а іноді і для ключових співробітників. The Competitive Industries and 

Innovation Program зібрала базу даних, яка охоплює 553 спеціальні економічні зони 

в 51 країні. База даних містить інформацію про найбільш поширені фіскальні 

стимули, які надаються інвесторам зон, серед них: звільнення від сплати 

корпоративного податку і звільнення від ввізного (імпортного) мита. Так, 375 (або 

68% зон) з 553 економічних зон пропонують 100% звільнення від сплати податку 

на прибуток підприємств; у 97 зонах податкова пільга залежить від певних 

критеріїв (виду економічної діяльності, мінімального обсягу інвестицій, кількості 

створених робочих місць та інших); у 38 зонах інвесторам пропонується знижений 

фіксований корпоративний податок; 43 зони (або 8% зон) не пропонують 

інвесторам корпоративних податкових стимулів. Щодо ввізного мита: 303 (або 55% 

зон) з 553 зон пропонують інвесторам звільнення від імпортного мита як на 

капітальне обладнання, так і на матеріали; 223 зони звільняють інвесторів від 

сплати ввізного мита лише при ввезенні обладнання; у 27 зонах (5% зон) такий вид 

стимулювання не пропонується [51, с. 11-12; 53, с. 37-38].  

Проте не все так однозначно. Пропонуючи виключно фіскальні преференції 

без дотримання інших обов’язкових умов створення зон, влада звісно може дещо 

покращити економічну ситуацію в регіоні, але забезпечити довгостроковий ефект 

завдяки цьому їй навряд чи вдасться. Найбільш успішні у світовій практиці 

економічні зони органічно вбудовані в національну економіку і тісно інтегровані з 

глобальними ринками, наприклад, южнокорейські СЕЗ відрізняються міцними 

зв’язками з місцевими постачальниками. У світі налічується чимало прикладів зон, 

які так і залишилися ізольованими «островами» національної економіки, не 

відігравши помітної ролі у структурних перетвореннях [51, с. 12].  

Це, у свою чергу, вимагає якісної інфраструктури та значних державних 

витрат на модернізацію доріг, систем електро- і водопостачання, 

телекомунікаційних систем, транспорту. Відсутність належного 

інфраструктурного забезпечення, навіть при наявності сприйнятливих 

економічних умов діяльності, може стати перешкодою на шляху до розвитку СЕЗ, 

як це трапилось, зокрема в Африці: відсутність надійного електропостачання та 
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велика відстань від порту стали причинами невдач багатьох африканських 

економічних зон. Тобто далеко не останню роль в успіху СЕЗ відіграє її 

місцезнаходження та близькість до транспортної мережі54 [51].   

Україна має негативний досвід створення спеціальних економічних зон. 

Передбачені державою для них преференції не дали очікуваних результатів, 

привівши до значних втрат держбюджету, викривлень в економіці та спотворення 

конкурентного середовища. Перша СЕЗ України – Північнокримська 

експериментальна економічна зона «Сиваш», була створена у 1996 р. для 

відпрацювання на практиці механізмів і методів господарювання в межах 

економічних зон, залучення інвестицій та розвитку експортного потенціалу, 

впровадження передових технологій, розв’язання соціальних проблем на території 

зони та інших. Але у 2001 р. у зв’язку із закінченням терміну проведення 

експерименту, та очевидно, не надто високою його успішністю, відповідною 

Постановою Кабінету Міністрів України [54] СЕЗ «Сиваш» була ліквідована [51].  

Згідно з Законом України «Про загальні засади створення і функціонування 

спеціальних (вільних) економічних зон» [55], спеціальними законами, які 

приймалися під кожну конкретну зону, за період з кінця 1990-х до початку          

2000-х рр., в країні було створено 11 СЕЗ (таблиця 5.3).  

Спеціальними законами на території економічних зон запроваджувалися 

пільгові податковий, митний і валютно-фінансовий та інші режими економічної 

діяльності. Інвесторам у різних комбінаціях надавалися такі пільги: режим 

спеціальної митної зони, звільнення від оподаткування прибутку, звільнення від 

оподаткування інвестицій, звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ, звільнення 

від обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті, звільнення від плати за 

землю, звільнення до сплати зборів до деяких бюджетних фондів. Надання цих 

пільг призвело до зменшення податкових надходжень до бюджету та спотворення 

 
54 Як приклад, можна навести економічну зону в Дакарі (Сенегал), яка зазнала невдачі нібито 

через надмірну бюрократію, високу вартість електроенергії та відсутність достатньо дешевої 

робочої сили, але не варто забувати, що зона була розташована далеко від порту Дакар та 

ізольована від основних торговельних шляхів 
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конкуренції через створення економічно необґрунтованих преференцій окремим 

виробникам та істотні прогалини у законодавстві, а саме [51, с. 12-14]: 

 

Таблиця 5.3 – Деякі характеристики спеціальних економічних зон України* 

 

№ 

з/п 
Назва 

Територія 

розташування 
Площа 

Термін 

створення 
Законодавча база правового регулювання 

1. СЕЗ «Донецьк» 
Південь м. Донецька, 

Донецька область 
466 га 60 років Закон України (ЗУ) «Про спеціальну 

економічну зону та спеціальний режим 

інвестиційної діяльності в Донецькій 

області» від 24.12.1998 р. № 356-XIV 
2. СЕЗ «Азов» 

Південь 

м. Маріуполь, 

Донецька область 

314,8 га 60 років 

3. 
СЕЗ 

«Закарпаття» 

Частина території 

Закарпатської області 
737,9 га 30 років 

ЗУ «Про спеціальну економічну зону 

«Закарпаття» від 22.03.2001 р. №2322-III  

4. 
СЕЗ «Інтерпорт 

Ковель» 

Ковельський район та 

м. Ковель Волинської 

області 

56,77 га 20 років 

Указ Президента «Про спеціальну 

економічну зону «Інтерпорт Ковель» від 

22.06.1999 р. №702/99; Постанова КМУ 

«Про СЕЗ «Інтерпорт Ковель» від 

15.05.2000 р. №796  

5. СЕЗ «Миколаїв» м. Миколаїв 865 га 30 років 
ЗУ «Про спеціальну економічну зону 

«Миколаїв» від 13.07.2000 р. №1909-III   

6. 
СЕЗ «Порто-

Франко» 
м. Одеса 32,5 га 25 років 

ЗУ «Про спеціальну (вільну) економічну 

зону «Порто-франко» на території 

Одеського морського торговельного 

порту від 23.03.2000 р.№ 1607-III  

7. ВЕЗ «Крим» 
АР Крим та 

м.Севастополь 
-  10 років 

ЗУ «Про створення вільної економічної 

зони "Крим" та про особливості 

здійснення економічної діяльності на 

тимчасово окупованій території України» 

від 12.08.2014 №1636-VII 

8. СЕЗ «Славутич» 
м. Славутич, 

Київська область  
- 

до 

01.01.2020  

ЗУ «Про спеціальну економічну зону 

«Славутич» від 03.06.1999 №721-XIV  

9. 

СЕЗ 

«Курортополіс 

Трускавець» 

м. Трускавець, 

Львівська область 
 20 років 

ЗУ «Про спеціальну економічну зону 

туристсько-рекреаційного типу 

«Курортополіс Трускавець» від 

18.03.1999 р. № 514-XIV  

10. СЕЗ «Яворів» 
Яворівський район, 

Львівська область 
 

до 

01.01.2020  

ЗУ «Про спеціальну економічну зону 

«Яворів» від 15.01.99 №402-XIV  

11. СЕЗ «Рені» 
м. Рені, Одеська 

область  
94,36 га 30 років 

ЗУ «Про спеціальну економічну зону 

«Рені» від 23.03.2000 р. №1605-III 

* Складено автором за відповідними законами України. 

 

1. У базовому та спеціальних законах про СЕЗ не були прописані критерії, 

яким мала відповідати територія для отримання статусу економічної зони. 

Фактично, в країні діяв «ручний» режим створення СЕЗ. Рішення про їх заснування 

носили суб’єктивний характер і нерідко не були пов’язані з необхідністю 

вирішення проблем певної території. Так само не були визначені вимоги до 

підприємств, які виявили бажання працювати в економічних зонах. Фактично будь-
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яке підприємство, незалежно від сфери діяльності (мова навіть не йде про 

наукомісткі виробництва як це прийнято світовою практикою), могло 

невиправдано скористатися перевагами особливого режиму діяльності.  

2. Законом передбачено створення різноманітних типів зон і надання 

широкого спектру можливих державних преференцій, але при цьому був відсутній 

механізм визначення розміру державної допомоги та перелік основних факторів, 

які на нього впливатимуть (розташування зони, розмір підприємств, вид 

економічної діяльності та обсяг вкладених ними інвестицій).  

3. Законом визначено, що органами управління СЕЗ можуть бути: 1) місцеві 

органи управління; 2) орган господарського розвитку і управління СЕЗ, що 

створюється за участю суб’єктів господарювання України та інших держав. 

Функції цього органу мав право виконувати один із суб’єктів господарювання 

економічної зони, що створювало умови для зловживань на користь окремих 

резидентів зони та суперечило інтересам інвесторів і держави.   

4. Аналіз фактичних результатів діяльності СЕЗ щодо відповідності їх 

запланованим, цільового використання наданих преференцій не здійснювався. 

Більше того, Постановою КМУ від 24.06.2016 № 382 уряд взагалі скасував 

необхідність проведення аналізу результатів функціонування СЕЗ, обґрунтовуючи 

це необхідністю зниження функціонального навантаження на органи виконавчої 

влади центрального і місцевого рівня.  

У 2005 р. Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів 

України» для суб’єктів господарювання, які вели діяльність на території 

спеціальних економічних зон, усі пільги та гарантії стабільності встановленого 

правового режиму діяльності було скасовано. З того часу й до сьогодні діяльність 

суб’єктів господарювання в межах СЕЗ не відрізняється від інших територій країни 

та втратило будь-який сенс.   

На результати діяльності українських економічних зон не в останню чергу 

вплинула позиція держави, яка не взяла на себе жодних зобов’язань з облаштування 

СЕЗ виробничою і транспортною інфраструктурою. Хоча це є принциповим 
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питанням, від якого багато в чому залежить ефективність зон. У Китаї, наприклад, 

близько 80% витрат на розвиток інфраструктури були профінансовані державою, а 

залучення іноземних інвестицій почалось лише після створення привабливих умов 

ведення бізнесу. В Україні ж держава «відпустила СЕЗи у вільне плавання», після 

чого визнала цей інструмент не придатним для українських умов.  

Отже, від самого початку українські СЕЗи не мали нічого спільного зі 

справжніми спеціальними економічними зонами, які в багатьох країнах стали 

рушієм інноваційних змін і модернізації економіки.  

На підставі вищевикладеного пропонується науковий підхід до формування та 

функціонування спеціальних економічних зон в Україні як стимулюючих 

регуляторних режимів та інструментів розбудови дієвих регіональних і локальних 

інноваційних екосистем, спрямованих на залучення інвестицій у високо- і 

середньо-високотехнологічні сектори регіональної (місцевої) економіки [51].  

Слово «стимулюючий» означає, що в регуляторному режимі система 

стимулів, пільг і дозволів буде домінувати над системою заборон, обов’язків, і 

обмежень для зацікавлення компаній вкладати кошти в інновації. Враховуючи 

уроки негативного попереднього досвіду, коли непродумане надання широкого 

спектру державних преференцій резидентам СЕЗ призвело до вкрай негативних 

наслідків (спостерігалися випадки зловживання владою, нехтування вимогами 

законодавства з метою незаконного збагачення та отримання ренти), такий підхід 

може здатися утопічним. Але мова не йде про відмову від обмежень і заборон. Їх 

слід обов’язково застосовувати, але в той же час не класти в основу режиму, 

оскільки в умовах ринкових відносин стратегія нав’язування моделей поведінки 

приватним суб’єктам господарювання, заборонно-примусові інструменти впливу 

не спрацьовують. Необхідно усіляко сприяти досягненню інвесторами їх власних 

цілей, зважаючи на інтереси більшості українських громадян, а не окремих 

прошарків суспільства чи осіб, наділених владою [51].  

В економічній зоні мають бути запроваджені такі правила та умови 

економічної діяльності, створено такий інвестиційний клімат, в якому буде, 

насамперед, зацікавлений бізнес як головний генератор інновацій в економіці.  
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У загальному вигляді термін «режим» представляє собою «сукупність правил, 

заходів, норм для досягнення будь-якої мети» [56, с. 48]. З позицій кібернетичного 

і синергетичного підходів регуляторний режим вперше представлено у роботі [57] 

як системну категорію, формалізовано описану таким чином [56, с. 9-10] 

 

RJ = {G; S; I; R; P}, 

 

де G – сукупність цілей, які передбачається досягти введенням даного режиму; 

S – безліч суб’єктів, на яких поширюється дія режиму; I – сукупність норм, правил, 

обмежень і умов, які потрібні для досягнення поставлених цілей; R – безліч 

ресурсів, потрібних в процесі реалізації даного режиму; P – безліч політик або 

стратегій спрямованих на досягнення та реалізацію визначених цілей.   

Використаємо концепцію регуляторного режиму як балансу стимулів і пільг, 

обов’язкових умов і обмежень до режиму діяльності спеціальних економічних зон. 

Складовими (компонентами) регуляторного режиму спеціальної економічної зони 

(RJSEZ) визначено такі [51, с. 15-21]:  

цілі введення режиму; суб’єкти, на яких поширюється дія режиму; 

обмеження режиму; фіскальні та нефіскальні преференції режиму; структура 

управління зоною для досягнення цілей режиму; термін дії режиму.   

1. Цілі введення режиму – залучення та підтримка інвестицій у розвиток 

високо- та середньо-високотехнологічних галузей промисловості, 

високотехнологічних послуг і креативних індустрій з метою технологічної 

(галузевої) диверсифікації регіональної (місцевої) економіки та підвищення її 

міжнародної конкурентоспроможності.  

Для надання території статусу СЕЗ необхідно керуватися насамперед 

зобов’язаннями, які взяла на себе Україна, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, 

у тому числі підтримувати вільну та чесну конкуренцію, забезпечувати рівні умови 

діяльності для всіх учасників ринку. Про це, зокрема, йдеться у частині 2 Глави 10 

«Конкуренція» Угоди про асоціацію [58]:  
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«будь-яка допомога, надана Україною або країнами-членами Європейського 

Союзу з використанням державних ресурсів, що спотворює або загрожує 

спотворити конкуренцію шляхом надання переваг окремим підприємствам або 

виробництву окремих товарів, є несумісною з належним функціонуванням цієї 

Угоди в тій мірі, в якій вона може впливати на торгівлю між Сторонами». Але в 

деяких випадках можливі винятки (п. 3 ст. 262 Угоди), а саме сумісною з належним 

виконанням Угоди вважається допомога, яка сприяє: економічному розвитку 

відсталих регіонів з низьким рівнем життя; виконанню проєкту, який має 

загальноєвропейське значення або здатен вирішити серйозні проблеми в економіці 

країни-члена; розвитку певного ВЕД, якщо така допомога не має несприятливого 

впливу на умови торгівлі всупереч інтересам Сторін; культурному збагаченню та 

збереженню культурної спадщини.  

Задоволення принаймні однієї з цих умов дає право державній та місцевій 

владі розглядати можливість введення на відповідній території спеціального 

правового режиму економічної діяльності.  

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія режиму – українські та іноземні 

підприємства, які зацікавлені в інноваційному інвестуванні, діяльності у сфері 

виробництва високотехнологічних товарів і надання високотехнологічних послуг 

та задовольняють визначеним критеріям резидентства в економічній зоні.  

3. Обмеження режиму. Критерії надання дозволів на ведення господарської 

діяльності в економічній зоні розглядаються як обмеження, що встановлюють 

вимоги, зобов’язання і заборони для інвесторів, бажаючих працювати в економічній 

зоні. При виборі критеріїв необхідно виходити з інтересів місцевого населення, 

держави та самих інвесторів. Інтереси відрізняються залежно від спеціалізації 

території та стану її розвитку, але у загальному вигляді можуть бути визначені 

таким чином:  

Інтереси населення – забезпечення прав і свобод, безпеки, можливість 

фізичного та інтелектуального розвитку, підтримання здорового способу життя, 

підвищення якості життя.   
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Інтереси інвестора – максимізація доходу на 1 вкладених інвестицій або 

мінімізація трансакційний витрат на 1 отриманого доходу.   

Інтереси держави (за умови ефективності інституту держави) – сприяння 

сталому розвитку регіонів (територій) і країни в цілому, поліпшення життєвих 

стандартів і забезпечення гідного рівня життя населення.  

Виходячи з цього, пропонуємо перелік рекомендованих критеріїв з 

урахуванням кращих практик інших країн:   

3.1. Обов’язковою умовою діяльності в зоні є легалізація доходів і вихід з тіні, 

відмова від тіньової заробітної плати і тіньової зайнятості для забезпечення 

соціальних гарантій населення, розвитку чесної конкуренції та зниження 

корупційних ризиків. За різними оцінками експертів, рівень тінізації економіки 

України складає від 46% до 62% ВВП [59; 60].  

3.2. Критерій підвищеної мінімальної заробітної плати – рівень її має 

відповідати рекомендаціям Міжнародної організації праці і становити 0,5% від 

середньої заробітної плати по країні/галузі. За розрахунками експертів [60, с. 37], 

відставання існуючої заробітної плати в Україні від середньої мінімальної 

заробітної плати в ЄС становить 1,29 разів, у промисловості – 2,93 разів.  

Рівень мінімальної заробітної плати в економічній зоні має визначатися при її 

заснуванні та міститися у документах про створення економічної зони. 

Недопустимим в зоні є переведення працівників у режим неповного робочого часу 

з метою зменшення витрат на оплату праці, що має бути також зафіксоване у 

документах (техніко-економічному обґрунтуванні). Інвесторами зони також не 

можуть бути підприємства, діяльність яких орієнтована на використання дешевої 

робочої сили.  

3.3. Критерій створення робочих місць – для діючих підприємств мінімум 5, 

для нових – мінімум 10, у тому числі у нових видах діяльності. Цей критерій не 

поширюється на малі підприємства для недопущення їх дискримінації та сприяння 

розвитку малого інноваційного підприємництва в зоні.  

3.4. Критерій інноваційності є ключовим і передбачає, що резиденти 

економічної зони будуть: 1) вести діяльність, пов’язану з розробкою та/або 
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впровадженням нових технологій у галузях спеціалізації регіону; та/або 2) 

інвестувати у розвиток високотехнологічних послуг; та\або 3) розвивати нові види 

діяльності, виходячи з наявних ресурсів і місцевого досвіду. Галузева 

спрямованість економічної зони визначається у техніко-економічному 

обґрунтуванні доцільності створення і функціонування СЕЗ відповідно до статті 7 

базового закону про економічні зони.    

3.5. Критерій пріоритетності секторів, виходячи з порівняльних переваг 

регіону та перспективних сфер, в яких підприємці зацікавлені розвивати нові види 

діяльності. Пріоритетність секторів і перспективні напрями діяльності 

визначаються не штучно урядом чи місцевою владою, а спільно із суб’єктами 

підприємницької діяльності [61, с. 18-19].  

3.6. Критерій відкритості та прозорості діяльності передбачає надання 

резидентами зони інформації у вільному доступі щодо власних інтересів, 

актуальних запитів і потреб для природної кластеризації з іншими виробниками, 

постачальниками та науковими організаціями в межах зони.  

Перелік пропонованих критеріїв може бути доповнений іншими 

обмеженнями, зобов’язаннями та вимогами до інвесторів або коригуватися 

залежно від мети створення зони, специфіки території та інших факторів, але не 

може суперечити цілям введення режиму.  

4. Фіскальні та нефіскальні преференції режиму. Як свідчить міжнародний 

досвід, впровадження широких податкових та інших фінансових преференцій в 

економічних зонах за відсутності якісної інфраструктури, налагодженого доступу 

до електроенергії, води та інших ресурсів, зв’язку з місцевими виробниками та 

постачальниками, сприятливого бізнес-клімату є підходом, який себе не виправдав 

і не сприймається цивілізованими інвесторами, орієнтованими на отримання вигід 

правомірними засобами. Відсутність перелічених вище базових умов не може бути 

компенсовано широкими податковими пільгами і у кращому випадку здатне надати 

короткострокові вигоди, а найчастіше спричиняє негативні наслідки для економіки, 

як це і сталося в Україні. Тому режим СЕЗ пропонується базувати на розумному 

поєднанні спрощених регуляторних, адміністративних нефіскальних стимулів з 
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системою економічного стимулювання у вигляді тимчасових податкових 

преференцій.  

Питання, які стосуються стабілізації політичної ситуації, зниження рівня 

корупції, безумовно є надважливими, але навряд чи можуть бути вирішені в межах 

окремого регіону чи території. В економічній зоні необхідно зосередитись, 

насамперед, на завданнях спрощення регуляторного середовища, надання 

інформаційної та інфраструктурної (виробничої, транспортної, соціальної) 

підтримки інвесторам з деякими новаціями в плані податкового та митного 

регулювання. Останні можуть бути запроваджені як експеримент з огляду на 

невдалий попередній досвід їх застосування.  

На території економічної зони пропонується введення таких фіскальних і 

нефіскальних преференцій з урахуванням кращих практик інших країн.  

4.1. Спрощення регуляторного середовища:  

введення мораторію на здійснення перевірок резидентів зони фіскальними 

органами та органами державного нагляду (контролю): Державної фіскальної 

служби України, Державної аудиторської служби України, Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

Державної екологічної інспекції України та інших. Заходи державного нагляду 

(контролю) можуть здійснюватися за умови їх відповідного обґрунтування за 

погодженням з Адміністрацією СЕЗ;  

впровадження повної автоматизації процесу подання звітності та сплати 

податків та інших обов’язкових платежів з метою спрощення податкового 

адміністрування; 

переведення усіх послуг зони в електронний формат, запровадження системи 

електронного документообігу для спрощення та скорочення процедури реєстрації, 

зменшення бюрократії та уникнення корупційної складової при особистому 

контакті з фіскальними та наглядовими органами.  

4.2. Покращення інформаційного забезпечення інвесторів зони шляхом 

створення єдиного інформаційного ресурсу (сайту), на якому у чіткій і зрозумілій 

формі буде представлена уся необхідна інформація щодо умов і процедури 
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реєстрації в зоні, переліку пільг і преференцій, обмежень, вимог і зобов’язань для 

потенційних інвесторів відповідно до чинних умов законодавства. 

Адміністрування сайту має вестися на постійній основі, а уся необхідна інформація 

– відображатися в актуальному вигляді з оперативним внесенням змін.  

На сайті доцільно розмістити калькулятор, за допомогою якого інвестор може 

приблизно підрахувати скільки коштуватиме розпочати або продовжити діяльність 

в зоні залежно від виду економічної діяльності, розміру підприємства, обсягу 

початкових інвестицій та інших умов. Як пілотний може бути запущений 

мобільний додаток зони Name of a zone Gate Access, на якому будуть представлені 

усі необхідні логістичні дані, що спростить потік товарів в та із зони. Доцільно 

передбачити на сайті зони систему подачі скарг щодо зловживання владою або 

службовим становищем фіскальними та наглядовими органами, Адміністрацією 

зони. У перспективі може розглядатися можливість створення єдиного 

інформаційного ресурсу про діяльність усіх зон в країні.  

4.3. Впровадження інституту професійного менторства («на місці» та 

онлайн), який забезпечить комплексне професійне обслуговування для інвесторів. 

Кожне підприємство в зоні буде супроводжувати спеціальна команда експертів, яка 

допомагатиме у проходженні регуляторних процедур (отриманні дозволу на роботу 

в зоні, його пролонгації, адмініструванні податків); налагодженні партнерських 

зв’язків з іншими підприємствами регіону, торговельними організаціями, 

науковими установами, ЗВО; в контактах з постачальниками комунальних послуг 

або в подачі заявок на підключення, наприклад, до газопроводу або енергомережі. 

Адміністрація зони допомагатиме налагодженню співробітництва між резидентами 

та закладами вищої освіти з метою корекції навчальних програм з урахуванням 

вимог та очікувань майбутніх роботодавців, започаткування курсів перепідготовки 

та підвищення кваліфікації кадрів, мовних курсів.  

4.4. Введення спеціальної програми наставництва для МіСП як пріоритетних 

з точки зору формування середнього класу в регіоні, в межах якої досвідчені 

ментори надаватимуть послуги та консультації з розвитку інноваційного малого і 
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середнього бізнесу; інформуватимуть про можливості європейських програм 

обміну досвідом і залучення фінансування.  

4.5. Надання податкових пільг. Пропонується внести і викласти в окремому 

законопроекті «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 

удосконалення деяких норм Податкового кодексу України в частині стимулювання 

інвестиційно-інноваційної діяльності на території України)» такі зміни до 

Податкового кодексу України, а також до Митного кодексу України:  

звільнити терміном на 5 років від сплати податку на прибуток підприємства-

резидентів СЕЗ, на наступні 5 років встановити ставку податку в два рази меншу, 

ніж в країні загалом – на рівні 9%;  

звільнити від ввізного мита терміном на 10 років сучасне устаткування, 

обладнання та комплектуючі до них (у разі, якщо вони походять з держав, з якими 

не укладено відповідні міжнародні угоди; для держав, з якими Україна уклала 

відповідні угоди допускається встановлення тарифних пільг у вигляді звільнення 

від оподаткування ввізним митом – стаття 281 Митного кодексу України) з метою 

використання їх у господарській діяльності підприємствами-резидентами зони;  

встановити нульову ставку податку на додану вартість терміном на 10 років 

для підприємств-резидентів СЕЗ, які ввозять на митну територію України нові 

технології та обладнання для використання на території зони;  

передбачити можливість для місцевої влади в особі органів місцевого 

самоврядування та місцевих рад звільняти інвесторів зони від орендної плати за 

користування земельною ділянкою, на якій розташовано економічну зону, 

терміном до 10 років.  

Фінансова допомога у вигляді податкових пільг має надаватися лише після 

початку ведення господарської діяльності і отримання доходу інвесторами зони, 

що має зручну та безпечну для державного бюджету форму і задовольняє принципу 

прозорості надання державної допомоги.  

4.6. Наявність готової до експлуатації виробничої і транспортної 

інфраструктури (забезпеченість дорогами, електроенергією, водою, зв’язком, 

доступ до морських портів та/або аеропортів тощо), житлових приміщень та 
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якісної соціальної інфраструктури є вагомими стимулами для інвесторів 

розпочати господарську діяльність в межах зони.  

5. Структура управління зоною для досягнення цілей режиму. Невід’ємною 

складовою режиму є структура управління зоною у складі:  

Адміністрації зони, яка буде здійснювати загальне управління зоною;  

Громадської ради зони за участю експертів і широкої громадськості 

(професійних і бізнес-організацій) для забезпечення балансу інтересів бізнесу та 

місцевого населення;  

Консультаційної групи зони за участю профільних експертів для надання 

консультацій з реалізації інвестиційно-інноваційних проєктів в різних сферах.  

6. Термін дії режиму. Беручи до уваги інкубаційний період зони (5-10 років), 

пропонується встановити строк дії режиму не менше 10 років.  

З урахуванням зазначеного вище пропонується така послідовність кроків 

запуску спеціальної економічної зони як стимулюючого регуляторного режиму, 

спрямованого на заохочення інноваційного характеру інвестицій [51, с. 21]:  

1 крок – розроблення та винесення на розгляд Верховної Ради України 

законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про загальні засади 

створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон»», в якому 

викласти регуляторний режим спеціальної економічної зони.   

2 крок – прийняття законопроекту і прозорий вибір території для створення 

спеціальної економічної зони як стимулюючого регуляторного режиму. Внесення 

змін і доповнень у законодавчі та нормативно-правові акти, необхідних для 

реалізації режиму.  

3 крок – створення СЕЗ, запуск сайту зони, проведення активної кампанії по 

залученню інвесторів в зону.  

4 крок – реєстрація заявок інвесторів, перевірка заявок на повноту наданих 

документів і відповідність критеріям надання дозволів на ведення господарської 

діяльності. Укладання договорів про здійснення діяльності в зоні.  

5 крок – впровадження фіскальних і нефіскальних преференцій залежно від 

виконаних інвесторами вимог і взятих зобов’язань.  
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6 крок – через рік після заснування зони – аналіз і підготовка звіту про 

результати діяльності зони. За необхідності коригування складових режиму.  

Реалізація авторського підходу до формування та функціонування 

спеціальних економічних зон в Україні сприятиме залученню інвестицій, у тому 

числі іноземних, у розвиток високо- і середньо-високотехнологічних секторів 

економіки, налагодженню та зміцненню зв’язків між наукою, бізнесом, 

регіональною та місцевою владою в межах регіональних і локальних інноваційних 

екосистем, поліпшенню бізнесового та регуляторного середовищ щодо розробки та 

впровадження інновацій бізнесом, диверсифікації експорту, трансформації 

галузевої структури економіки та підвищенню інноваційної 

конкурентоспроможності регіонів і локальних територій та країни в цілому.  

 

5.4 Висновки до розділу 5  

 

1 Євроінтеграційні прагнення України зобов’язують її йти шляхом 

імплементації євроінтеграційних реформ, переймати стандарти і практики ЄС для 

ефективної інтеграції у європейський простір і систему формальних інститутів ЄС. 

Цим актуалізується необхідність врахування в Україні сучасного європейського 

підходу до територіального поділу країн, який ділить кожну країну ЄС на три 

NUTS-одиниці і одну LAU-одиницю. Відповідно до цього підходу, територію 

України запропоновано представити як систему, що складається:  

на рівні NUTS 1 (кількість населення від 3 млн до 7 млн осіб) – з економічних 

районів у складі декількох областей, які не мають централізованих 

адміністративних органів і фінансових ресурсів для здійснення загальної 

економічної політики. Однак області, які входять до їх складу, маючи 

взаємопов’язану інфраструктуру, подібну структуру економіки та подібні 

проблеми, шляхом співпраці та об’єднання ресурсів, могли б забезпечувати більш 

динамічний розвиток, зокрема інноваційний. Однак у процесі децентралізації цей 

важливий територіальний рівень було випущено з уваги;  
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на рівні NUTS 2 (кількість населення від 800 тис до 3 млн осіб) – з областей 

(регіонів), які складають основу адміністративно-територіального поділу України, 

мають регіональні органи влади, здійснюють стратегічне і поточне управління 

соціально-економічним та інноваційним розвитком територій. Їх роль у 

формуванні регіональних інноваційних екосистем має бути основною, однак в 

умовах відкритих та взаємопов’язаних інноваційних процесів вони покликані 

забезпечити широку міжрегіональну взаємодію і співпрацю науки, освіти, бізнесу, 

громадськості для відкриття можливості формування інноваційних екосистем на 

рівні економічних районів;  

на рівні NUTS 3 (кількість населення від 150 до 800 тис осіб) – з районів, які є 

адміністративно-територіальними одиницями, необхідними для ефективного 

державного управління територіями. У результаті реформи адміністративного 

устрою субрегіонального рівня в Україні створено 136 нових районів та ліквідовано 

490 старих. Районна влада може впливати на процеси розбудови локальних 

інноваційних екосистем (в межах району) шляхом затвердження та реалізації 

програм соціально-економічного розвитку відповідного району, програм розвитку 

окремих складових інноваційної екосистеми району (наприклад, освіти, 

інноваційного малого і середнього бізнесу), шляхом прийняття рішень, які 

пов’язані зі створенням спеціальних економічних зон;  

на рівні LAU – з територіальних громад (міських, селищних, сільських рад та 

їх виконавчих комітетів), яких у цілому по Україні нараховується 1469 од. До 

компетенцій влади територіальної громади належать місцеві питання освіти, 

медицини, надання адміністративних послуг тощо. Разом із тим у громадах мають 

бути створені умови для розвитку високо- і середньо-високотехнологічних секторів 

економіки, які будуватимуть глобальні ринки у майбутньому, в яких громади 

мають конкурентні переваги та унікальний досвід. Це актуалізує необхідність 

підвищення ефективності діяльності місцевої влади щодо управління інноваційним 

розвитком громад і вимагає колективних зусиль всіх учасників інноваційної 

екосистеми.  
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На кожному з цих рівнів можуть формуватися інноваційні екосистеми, 

забезпечуючи багаторівневість НІЕС України відповідно до NUTS-одиниць ЄС.  

2 Запропоновано концептуальну модель інноваційних екосистем України, яка 

розширює авторське бачення багаторівневості НІЕС України шляхом включення у 

модель, по-перше, чотирьох ключових вимірів: мети екосистеми; сукупності її 

учасників; системи взаємозв’язків між ними; середовища їх діяльності; по-друге, 

інструментів інституційної підтримки їх розвитку на всіх рівнях – від 

національного до рівня громади.   

Виділені виміри інноваційних екосистем визначають їх конфігурацію, 

забезпечують їх єдність та цілісність. Обгрунтовано мету інноваційної екосистеми, 

яка є першим виміром моделі – забезпечення високих і стійких (принаймні, у 

середньостроковій перспективі) темпів економічного зростання як основи високих 

стандартів життя населення. У моделі запропоновано розширити традиційний 

погляд на склад учасників інноваційної екосистеми (другий вимір моделі), яких 

традиційно розділяють за моделями потрійної або чотириланкової спіралей, а не за 

призначенням, і згрупувати їх у сім секторів залежно від виконуваних ними 

функцій та ролей в екосистемі: підприємницький сектор – створює інновації та 

формує основний попит на інновації; державний сектор – сприяє (підтримує) або 

блокує інновації; сектор споживачів – поряд з підприємницьким і державним 

сектором формує попит на інноваційні вироби та впливає на їх параметри; науково-

освітній сектор – навчає, нарощує людський потенціал; продукує нові знання, ідеї, 

відкриття; сектор фінансового забезпечення – фінансує інновації упродовж 

інноваційного циклу; сектор інфраструктурної підтримки – з’єднує організації в 

одній локації, здійснює інкубацію, тестування, апробацію, просування на ринок; 

сектор громадських об’єднань – надає і поширює інформацію, об’єднує організації 

та людей у вирішенні спільних цілей. Таке групування дає розуміння призначення 

кожної організації та людини в екосистемі, оскільки для того, щоб бути частиною 

екосистеми потрібно внести свій вклад в її розвиток. Третій вимір моделі – система 

взаємозв’язків між учасниками всередині екосистеми і з зовнішнім середовищем 

(національним і глобальним). Дієва інноваційна екосистема відрізняється не лише 
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достатньою кількістю та якістю учасників, але і системою ефективних 

взаємозв’язків між ними в межах одного сектору, різних секторів і з учасниками 

інших інноваційних екосистем. Четвертий вимір – середовище діяльності 

організацій, яке у роботі представлено у вигляді «трикутника інноваційного 

успіху» з факторами бізнесового, регуляторного та інноваційного середовищ – 

вздовж однієї, другої та третьої сторони відповідно. Успіх вимагає правильного 

структурування всіх трьох сторін інноваційного трикутника, у чому провідна роль 

належить державі.  

Розвиток інноваційних екосистем України потребує узгодження інтересів і 

діяльності багатьох організацій та людей, що не може бути забезпечено на 

ринкових засадах і вимагає спеціальної координаційної структури. Як таку 

структуру на державному рівні запропоновано розглядати Раду з розвитку 

інновацій, відновивши її діяльність, актуалізувавши перелік завдань і повноважень, 

забезпечивши відкритий формат діяльності Ради; на рівні економічного району – з 

метою підвищення ролі науки у забезпеченні інноваційного розвитку країни та 

регіонів – існуючу мережу регіональних наукових центрів НАН України та МОН 

України; на рівні областей, районів і громад – виходячи зі специфіки регіонального 

та місцевого управління, – спеціально створені регіональні (районні, місцеві) 

інноваційні ради при обласних і районних держадміністраціях, виконавчих 

комітетах міських, селищних і сільських рад. Такі структури у своїй діяльності 

спрямовані на координацію комунікацій між учасниками інноваційних екосистем, 

організацію поширення інформації, а також спільних засідань, зустрічей на 

періодичній основі, узгодження позицій організацій при обговоренні шляхів 

досягнення спільних цілей, попередження виникнення конфліктів при виробленні 

спільних рішень.  

3 В умовах децентралізації та виконання Угоди про асоціацію з ЄС перед 

Україною відкривається можливість та постає завдання скоординувати процес 

розбудови РІЕС на рівні економічних районів, який в процесі децентралізації було 

випущено з уваги. Виходячи з цього, та з метою підвищення ролі науково-освітньої 

складової у забезпеченні інноваційного розвитку регіонів і країни загалом як дієвий 
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механізм міжвідомчої координації зв’язків між учасниками РІЕС запропоновано 

розглядати регіональні наукові центри. Обгрунтовано пропозиції щодо 

розширення функцій і повноважень регіональних наукових центрів шляхом 

націлювання їх на науково-методичне забезпечення та супровід створення сучасної 

моделі випереджаючого інноваційного розвитку економічних районів та інтеграції 

їх в Європейський дослідницький простір на базі формування регіональних 

інноваційних екосистем. Запропоновано відповідні зміни і доповнення до статті 25 

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», які стосуються, 

зокрема можливості створення регіональними науковими центрами за 

погодженням з європейськими партнерами філій та представництв при наукових 

організаціях та університетах країн-членів ЄС. Це дасть змогу поглибити 

співпрацю українських та європейських дослідницьких груп шляхом здійснення на 

постійній основі обміну досвідом і результатами досліджень, підготовки і 

публікації наукових статей у високорейтингових журналах, подання заявок та 

реалізації спільних наукових і науково-технічних проєктів, організації стажувань, 

започаткування спільних інноваційних бізнесів в українських та європейських 

бізнес-інкубаторах і паркових структурах тощо.  

4 На базі Придніпровського наукового центру запропоновано провести ряд 

експериментів для подальшої дуплікації й тиражування в інших економічних 

районах України, по-перше, з формування Придніпровської РІЕС з метою 

прискорення реалізації в межах економічного району інноваційної моделі 

економічного зростання. Для надання такому експерименту юридичної сили 

запропоновано розробити та затвердити обласними радами Концепцію розвитку 

Придніпровської РІЕС; по-друге, за участю експертної спільноти та всіх 

заінтересованих сторін створити міжрегіональну громадську спілку «Платформа 

інноваційного розвитку «Придніпров’я»», яка може стати постійно діючим 

комунікаційним майданчиком між владою, бізнесом, наукою та широкою 

громадськістю для обміну інформацією, узгодження ними своїх позицій з 

принципових питань, колегіального вироблення рішень та консолідації ресурсів на 

розв’язання найбільш гострих проблем наукової, науково-технічної, виробничої та 
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інноваційної сфер економічного району. Ця платформа може стати «фабрикою 

думки» щодо шляхів і засобів перезавантаження відносин між учасниками 

регіональної інноваційної екосистеми та неоіндустріального відродження 

Придніпров’я. Науково-методичний супровід реалізації запропонованих 

експериментів та ідей міг би здійснювати Інститут економіки промисловості НАН 

України та його Дніпровське відділення. 

5 Запропоновано підхід до розбудови Подільської РІЕС в межах Подільського 

економічного району у складі Вінницької, Хмельницької, Тернопільської областей. 

Для наукових установ Національної академії аграрних наук (НААН) України, які 

розташовані на території цих областей, запропоновано використати досвід 

формування існуючої мережі регіональних наукових центрів НАН України та МОН 

України, а для підсилення їх наукової складової – створити при університетах, 

академіях та інститутах цих областей філії та інші структурні підрозділи наукових 

установ НАН України, які розташовані в інших регіонах України. 

6 Як інструменти розвитку інноваційних екосистем розглянуто спеціальні 

економічні зони. Узагальнено міжнародну практику діяльності СЕЗ, за 

результатами аналізу якої визначено, що упровадження суттєвих податкових 

стимулів не здатне компенсувати невигідне географічне розташування зон, 

відсутність в їх межах доступної та якісної виробничої інфраструктури, щільної 

транспортної мережі, сприятливого бізнесового та регуляторного середовища. 

Систематизовано досвід створення та причини невдач СЕЗ в Україні, які полягають 

у первісному їх сприйнятті як джерела політичної ренти та зловживання владою. 

Виявлено вади нормативно-правового регулювання діяльності СЕЗ, показано, що 

рішення про їх створення носили суб’єктивний характер і не були пов’язані з 

необхідністю вирішення проблем певної території. Будь-яке підприємство, 

незалежно від сфери діяльності, могло невиправдано скористатися перевагами 

особливого режиму діяльності в зоні. Держава не взяла на себе жодних зобов’язань 

з облаштування зон виробничою і транспортною інфраструктурою, що у 

сукупності не дозволило забезпечити їх ефективну діяльність. З урахуванням 

помилок минулих років, уроків міжнародного досвіду удосконалено науковий 
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підхід до формування економічних зон в Україні як стимулюючих регуляторних 

режимів та інструментів розвитку регіональних і локальних інноваційних 

екосистем на основі залучення інвестицій у високо- і середньо-високотехнологічні 

сектори регіональної (місцевої) економіки з метою здійснення її структурно-

технологічної модернізації. Режим СЕЗ запропоновано базувати на розумному 

поєднанні спрощених регуляторних, адміністративних нефіскальних стимулів з 

системою економічного стимулювання у вигляді тимчасових податкових 

преференцій та представлено у такому вигляді: цілі введення режиму; суб’єкти, на 

яких поширюється дія режиму; обмеження режиму; фіскальні та нефіскальні 

преференції режиму; структура управління зоною для досягнення цілей режиму; 

термін дії режиму. Охарактеризовано кожну складову режиму та запропоновано 

послідовність кроків запуску СЕЗ.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації поглиблено теоретико-методологічні основи  й обґрунтовано 

практичні рекомендації щодо розвитку національної інноваційної екосистеми 

України та її невід’ємних складових (регіональних і локальних інноваційних 

екосистем) на рівнях, які відповідають вимогам європейської класифікації NUTS, в 

умовах глокалізації світової економіки. Основні висновки дослідження полягають 

у такому:  

1  Систематизація уявлень про інноваційні процеси дозволила узагальнити 

фундаментальні зміни в їх розгортанні та розвитку, пов’язані з прискоренням 

науково-технічного прогресу, поширенням ІКТ, виникненням нових умов і 

моделей співпраці суб’єктів інноваційної діяльності, що створило підґрунтя для 

появи концепції інноваційних екосистем. У результаті комплексного дослідження 

витоків і поглядів на інноваційні екосистеми встановлено остаточну 

несформованість наукових уявлень про суть і природу інноваційних екосистем, а 

існуючі підходи до їх ідентифікації згруповано в чотири основних типи: 

екосистеми, організовані навколо фокусної фірми; екосистеми, побудовані навколо 

фокусної інновації (технології, продукту тощо); екосистеми як середовища, що 

утворюються на різних просторових рівнях без прив’язки до фокусних фірм чи 

інновацій; екосистеми як віртуальні платформи. Визначено особливості 

екосистемного підходу до продукування інновацій та його внесок в еволюцію 

парадигми неошумпетерівської економічної школи. Виявлено властивості, 

характерні для сучасних інноваційних процесів, й уточнено визначення поняття 

«інноваційна екосистема» як відкритої, цілісної, динамічної мережі, що 

складається з просторової спільноти об’єднаних стійкими взаємозв’язками 

організацій та індивідів із різними компетенціями та ролями, які коеволюцінують 

у певному інституційному оточенні під впливом бізнесового, регуляторного та 

інноваційного середовищ, обмінюються знаннями та ресурсами, розподіляють 

зобов’язання, ризики і вигоди у процесі створення інновацій, у яких зацікавлені 

споживачі.  
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2  Дослідження феномену глокалізації світової економіки, який проявляється 

в одночасних процесах поширення і поглиблення глобалізації та зростання 

значущості регіонального (локального) рівня у стимулюванні розвитку 

національних економік та інноваційної активності, свідчить, що результатом цих 

двох процесів стає зміщення акцентів у впливі на розвиток інноваційних процесів 

із національного на регіональний (локальний) рівень та природне формування 

регіональних і локальних інноваційних екосистем як органічних складових 

національної інноваційної екосистеми і невід’ємних частин глобального 

середовища, яке зазнає безперервних, швидких і кардинальних змін. На основі 

аналізу перебігу процесів глобалізації і технологічної трансформації в їх єдності та 

взаємообумовленості визначено, що однією з домінуючих тенденцій сучасного 

розвитку світової економіки стає поступова зміна традиційних ринкового й 

ієрархічного форматів її устрою на мережевий. Доведено, що становлення 

мережевої економіки та поширення мережевих структур пов’язане з ускладненням 

і посиленням взаємозалежності всіх економічних процесів та явищ, масовим 

проникненням ІКТ в усі сфери життєдіяльності людства та неспроможністю 

ієрархій і суто ринкових механізмів швидко реагувати на зміни та вчасно 

адаптуватися до них, вирішувати нестандартні завдання, що несуть із собою 

глобалізація та революційні технологічні трансформації. Обґрунтовано, що 

горизонтально-мережеве середовище, яке формує мережева економіка, розширює 

можливості для розбудови інноваційних екосистем на всіх рівнях – від локального 

до глобального. Це обумовило необхідність визначення та систематизації 

сукупності чинників, які пояснюють причини тяжіння інноваційних процесів до 

регіонального (локального) рівня, його здатність до формування сприятливого 

середовища для генерації та поширення інновацій.  

3  Досліджено колаборацію як форму організації спільної діяльності 

підприємств, установ та індивідів, що передбачає порівняно з іншими формами 

(зокрема, координацією та кооперацією) глибший рівень взаємодії, довіри, 

взаємних зобов’язань і справедливого розподілу відповідальності та вигід між 

учасниками. У результаті узагальнення теоретичних поглядів, виявлення 
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відмінностей і спільних рис між колаборацією та подібними понятійними 

конструкціями уточнено визначення колаборації в інноваційних екосистемах як 

процесу добровільної, зацікавленої, паритетної співпраці незалежних організацій 

та індивідів, які об’єднують ресурси, розподіляють зобов’язання, ризики і вигоди,  

розбудовують культуру довіри, відкритості, чесності, справедливості відносин і 

поваги до партнерів, а також здатні подолати конкуренцію між собою задля 

досягнення спільної мети – створення інновацій, що потребує постійного обміну 

знаннями та інформацією, безперервних узгоджень і координації спільних дій та 

приводить до формування нових неформальних правил, норм і структур, які 

поділяють усі учасники. Для організації спільної діяльності учасників інноваційних 

екосистем запропоновано застосовувати підхід М. Хансена, який адаптовано і 

розширено до рівня міжорганізаційної колаборації та представлено у вигляді трьох 

послідовних кроків, що передбачають визначення сукупності завдань, перешкод 

для колаборації та важелів для їх подолання. Використання такого підходу 

покликане усунути поширену проблему неефективної співпраці організацій із 

різних інституціональних секторів у процесі створення інновацій.  

4  У результаті узагальнення робіт вітчизняних і зарубіжних учених, а також 

власних досліджень установлено провідну роль промисловості в розвитку 

інноваційних екосистем. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання 

інноваційного розвитку у промисловості, який покладено в основу запропонованої 

методики оцінки та класифікації видів промислової діяльності України за рівнем та 

якісною характеристикою їх інноваційності, що передбачає три блоки оцінки і три 

таксономії. Із використанням даної методики здійснено аналіз і таксономію видів 

промислової діяльності України за рівнем, параметрами якості та ринковою 

орієнтацією інноваційної діяльності у 2015-2019 рр., що дозволило виявити галузі 

промисловості, які є національними лідерами за параметрами інноваційної 

діяльності (фармацевтична індустрія, виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції, виробництво автотранспортних засобів, металургійне 

виробництво), та галузі, які є аутсайдерами (текстильне виробництво, виробництво 

одягу, виготовлення виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна 



435 

діяльність, харчова промисловість), а також створити науково-аналітичне 

підґрунтя для формування політики модернізації та інноваційного відновлення 

промисловості. Встановлено, що загальний рівень інноваційного розвитку та якісні 

параметри інноваційної діяльності видів промислової діяльності між собою тісно 

пов’язані, а порівняння галузей за цими параметрами дає змогу виявити їх 

нереалізований інноваційний потенціал.  

5  Виконано аналіз динаміки інноваційної діяльності галузей промисловості 

протягом 2015-2018 рр. за рівнем технологічності на основі методики Євростату в 

розрізі витрат і результатів з метою визначення сучасних трендів і проблем, що є 

науково-аналітичним обґрунтуванням удосконалення стратегії інноваційного 

розвитку економіки та видів промислової діяльності України. Виявлено 

нестабільну і переважно спадну динаміку інноваційної активності за галузями 

промисловості, зниження рівня технологічності реалізованої інноваційної 

продукції, падіння ефективності інноваційної діяльності у високо- і середньо-

високотехнологічних секторах промисловості (окрім фармацевтичної індустрії) у 

2018 р. порівняно з 2015 р. Доведено, що інноваційна ємність вітчизняної продукції 

широко варіюється за видами промислової діяльності та має виражену негативну 

динаміку. Це пов’язано з низькою ефективністю інвестицій в інновації у більшості 

видів промислової діяльності.  

6  На основі аналізу стану інноваційного розвитку промислових комплексів 

регіонів України визначено його особливості та надано узагальнену рейтингову 

оцінку інноваційній діяльності у промисловості регіонів за її базовими 

параметрами у 2015-2018 рр., що дозволило визначити регіони-лідери (Сумська, 

Запорізька, Харківська, Херсонська, Чернівецька, Чернігівська, і Тернопільська 

області) та регіони-аутсайдери (Волинська, Дніпропетровська, Хмельницька, 

Рівненська, Миколаївська, Луганська, Закарпатська області), зміну рейтингів 

регіонів за роками, а також параметри інноваційної діяльності, які обумовили 

поліпшення або погіршення їх позицій у динаміці. Доведено, що інноваційна 

діяльність промислових комплексів регіонів має великий розмах варіації за 

окремими роками і рівні промислового розвитку та інноваційної діяльності в 
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регіонах не збігаються. Промислово розвинуті регіони, крім Харківської та 

Запорізької областей, не демонструють високого рівня інноваційної активності, у 

той час як у багатьох регіонах із більш слабким промисловим потенціалом якісні 

показники інноваційної діяльності є значно кращими. За результатами 

кореляційно-регресійного аналізу виявлено позитивний вплив рівня та якісних 

параметрів інноваційної діяльності промислових комплексів регіонів на загальний 

рівень їх економічного розвитку. У розрахованих регресійних моделях обрані 

показники на 60-70% визначають зміну обсягів ВРП. Встановлено найбільший 

вплив на ВРП показника кількості інноваційно активних підприємств і пряму 

залежність між динамікою обсягів ВРП та реалізованої інноваційної продукції. 

Визначено, що більший позитивний вплив витрат, пов’язаних з інноваціями, на 

економічний розвиток регіонів проявляється з лагом в один рік.  

7  Економічна модернізація є результатом інноваційного розвитку та водночас 

умовою розбудови дієвої національної інноваційної екосистеми України. 

Доведено, що саме креативний тип модернізації, в основу якого покладено 

розвиток науки і технологій, інвестиції в освіту, навички і компетенції зайнятих у 

всіх секторах економіки, прискорена неоіндустріалізація і становлення креативних 

індустрій, має бути пріоритетним вектором поступу України. Цей тип модернізації, 

по-перше, базується на тих перевагах, які Україна ще зберігає попри всі втрати 

(сильні індустріальні традиції та промисловий потенціал, розвинута система освіти 

та високоосвічене населення, розгалужена система науково-дослідних інститутів і 

провідних наукових шкіл, традиції винахідництва та раціоналізаторства); по-друге, 

відповідає завданням національних Цілей сталого розвитку, стратегічним 

інтересам та євроінтеграційним прагненням України. Без нової, «розумної» 

індустріальної основи, сильної затребуваної науки, якісної безперервної освіти 

розбудова дієвої національної інноваційної екосистеми, здатної сприяти 

економічному зростанню такими темпами, які б забезпечили високий рівень життя 

населення та економічну безпеку держави, неможлива. 

8  Визначено й охарактеризовано перешкоди реалізації неоіндустріальної 

модернізації економіки та розвитку національної інноваційної екосистеми України, 
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основними з яких є: відсутність стратегії модернізації та розвитку промислового 

комплексу України на основі Індустрії 4.0; неефективність діючої системи 

управління інноваціями; низька якість інституційного середовища для розвитку 

інновацій; хронічне недофінансування наукової сфери; відсутність дієвої системи 

стимулювання підприємств до здійснення інновацій. Як один із заходів щодо 

вирішення існуючих проблем запропоновано реалізацію підходу до формування 

цілісної системи державного стратегічного планування розвитку науково-технічної 

та інноваційної сфери України. Надано загальну оцінку Стратегії розвитку сфери 

інноваційної діяльності на період до 2030 року та Плану заходів щодо її 

впровадження на 2020-2022 роки, визначено їх недоліки та обґрунтовано 

пропозиції з удосконалення цих документів.  

9  Як інструменти прискорення неоіндустріальної модернізації економіки та 

зміцнення національної інноваційної екосистеми України розглянуто наукові, 

технологічні та індустріальні парки. Досліджено їх суть й особливості формування 

у світовій практиці та в Україні. Доведено, що розвиток паркових утворень у 

національних умовах стримується неефективним правовим полем. У зв’язку з цим 

акцентовано увагу на необхідності запровадження економіко-правових заходів 

щодо відновлення діяльності технологічних парків і стимулювання діяльності 

індустріальних парків. З метою посилення впливу наукових парків на розвиток 

інноваційних екосистем розроблено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до 

Закону України «Про наукові парки», проєкту Закону України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків». 

Запропоновано концепцію створення «інноваційного ланцюга» з такими ланками: 

бізнес-інкубатори (на рівні закладів вищої освіти); наукові парки (на рівні наукових 

установ і закладів вищої освіти); українські індустріальні парки та європейські 

технопарки з метою комерційної реалізації ідей і розробок, одержаних у наукових 

установах і закладах вищої освіти України, шляхом заснування стартапів. Ідея 

«інноваційного ланцюга» полягає у створенні системи наскрізної підтримки 

творчих і підприємницьких здібностей та бізнес-ініціатив студентів і науковців у 

середовищі вищезазначених інноваційних структур по всьому інноваційному 
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ланцюгу формування доданої вартості − від бізнес-ідеї до виробництва та 

виведення інноваційної продукції на внутрішній національний ринок та ринки 

країн-членів ЄС, що сприятиме зростанню наукового та інноваційного потенціалу 

України, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних виробників.  

10  У результаті аналізу та систематизації інституційних засад інтеграції 

України у Європейський дослідницький простір визначено позитивні зрушення, а 

також проблеми і суттєві упущення у нормативно-правовому та організаційному 

забезпеченні євроінтеграційних процесів України у науково-технічній та 

інноваційній сфері. Для зміцнення інноваційних екосистем, забезпечення 

ефективної інтеграції України у Європейський дослідницький простір на основі 

аналізу міжнародних документів та українського законодавства, цілей і пріоритетів 

Європейського дослідницького простору, а також з урахуванням прогресу 

виконання Україною Угоди про асоціацію, набутого досвіду участі в європейських 

програмах визначено напрями інтеграції України у ЄС у частині науково-

технічного та інноваційного співробітництва. Вони стосуються, зокрема: реалізації 

послідовної державної політики щодо приєднання України до спільних ініціатив 

ЄС (Європейської хмарної ініціативи, Європейських дослідницьких інфраструктур, 

Ініціативи спільного програмування); актуалізації пріоритетів співпраці з 

18 країнами-членами ЄС, з якими Україна має двосторонні угоди у сфері науки і 

технологій, та підписання нових угод про науково-технічне й інноваційне 

співробітництво з іншими країнами з метою розширення міжнародного 

співробітництва; узгодження спільних ініціатив між Україною та ЄС щодо 

зміцнення української та європейських інноваційних екосистем у парадигмі 

Відкритих інновацій 2.0.  

11  В умовах європейської інтеграції перед Україною постає необхідність 

приведення територіальних одиниць у відповідність до стандарту ЄС, згідно з яким 

територія країн-членів ЄС поділяється на три NUTS-одиниці та одну LAU-

одиницю. Це дозволяє забезпечити узгоджену, уніфіковану та прозору модель 

статистичного спостереження й оцінювання соціально-економічного становища 

регіонів, а також розробити та реалізувати гнучку регіональну політику, зокрема у 
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сфері інновацій. Відповідно до даного стандарту територію України запропоновано 

представити як систему, що складається на рівні NUTS 1 з економічних районів у 

складі декількох областей, на рівні NUTS 2 – з областей (регіонів), на рівні NUTS 3 

– з адміністративних районів, на рівні LAU – з територіальних громад. На кожному 

з цих рівнів можуть формуватися регіональні (на рівні економічного району та 

області) та локальні (на рівні адміністративного району та громади) інноваційні 

екосистеми як органічні складові національної інноваційної екосистеми України, 

забезпечуючи її багаторівневість відповідно до NUTS-одиниць ЄС. Розроблена 

концептуальна модель інноваційних екосистем України, крім зазначеного 

багаторівневого підходу, містить чотири ключових виміри: мету екосистеми, 

сукупність її учасників, систему взаємозв’язків між ними та середовище їх 

діяльності, а також передбачає застосування інструментів інституційної підтримки 

розвитку інноваційних екосистем на всіх рівнях – від національного до рівня 

громади.  

12  Обґрунтовано науково-інституційні положення та рекомендації щодо 

формування регіональних інноваційних екосистем на рівні економічних районів, 

які відповідають рівню NUTS 1. З метою посилення ролі наукових й освітніх 

установ у забезпеченні інноваційного розвитку регіонів і країни загалом 

запропоновано регіональні наукові центри наділити додатковими функціями щодо 

координації зв’язків між учасниками інноваційних екосистем на рівні економічних 

районів, а також надати цим центрам можливість створювати філії та 

представництва при наукових організаціях й університетах країн-членів ЄС. За 

таких умов мережа регіональних наукових центрів та їх можливих філій і 

представництв при наукових й освітніх закладах ЄС може стати науково-

організаційним ядром розвитку регіональних інноваційних екосистем України та 

посилити її участь у Європейському дослідницькому просторі. Для того щоб ці 

пропозиції набули юридичної сили, рекомендовано внести відповідні корективи до 

законодавчої бази України. На прикладі Придніпровського економічного району 

запропоновано реалізувати наведені науково-інституційні рекомендації як 

експеримент для подальшого їх запровадження в інших економічних районах 
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України. У межах Подільського економічного району запропоновано використати 

підхід до розбудови однойменної регіональної інноваційної екосистеми, 

організаційним ядром якої може стати новостворений Подільський науковий центр 

НААН України та МОН України.  

13  Як інструмент розвитку регіональних і локальних інноваційних екосистем 

розглянуто спеціальні економічні зони. На основі узагальнення міжнародної 

практики створення, регулювання діяльності та функціонування СЕЗ, які в 

багатьох країнах стали рушієм структурних змін і модернізації економіки, та 

порівняння цих прикладів із систематизованим досвідом функціонування СЕЗ в 

Україні визначено, що в основному причини невдач українських СЕЗ полягають у 

їх первинному сприйнятті як джерела політичної ренти, що призвело до 

неналежного законодавчого нормування діяльності економічних зон, надання 

економічно необґрунтованих пільг окремим виробникам та відсторонення держави 

від виконання зобов’язань щодо облаштування СЕЗ виробничою інфраструктурою. 

З урахуванням міжнародного досвіду та результатів критичного аналізу практики 

діяльності економічних зон в Україні у попередні роки вдосконалено науковий 

підхід до формування спеціальних економічних зон як стимулюючих регуляторних 

режимів, спрямованих на розвиток інноваційних екосистем і підвищення 

міжнародної конкурентоспроможності країни завдяки залученню інвестицій у 

високо- та середньо-високотехнологічні сектори регіональної (місцевої) економіки 

з метою її структурно-технологічної модернізації. Цей режим представлено в 

такому вигляді: цілі введення режиму; суб’єкти, на яких поширюється дія режиму; 

обмеження режиму; фіскальні та нефіскальні преференції режиму; структура 

управління зоною для досягнення цілей режиму; термін дії режиму.  
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Додаток А 

Довідки, що підтверджують достовірність впровадження 

результатів дисертації 
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Додаток Б 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості  

про апробацію результатів дисертації 

 

Список публікацій здобувача 

1. Наукові праці, у яких опубліковано основні результати дисертації 
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1. Модернізація економіки промислових регіонів України в умовах 

децентралізації управління: монографія / О.І. Амоша, Ю.М. Харазішвілі, 

В.І. Ляшенко, Ю.С. Залознова, Л.М. Саломатіна, Н.В. Бутенко, М.М. Якубовський, 

О.В. Лях, М.О. Солдак, А.О. Касич, А.І. Землянкін, І.Ю. Підоричева, 

О.С. Вишневський, Л.Л. Шамілева, Р.В. Прокопенко, І.П. Петрова, Г.Ф. Толмачова, 

Н.В. Трушкіна, Ю.І. Жихарєва, І.І. Лях, Н.М. Хазанова, О.Р. Васильченко, 
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наукових парків в Україні, розроблено концепцію «інноваційного ланцюга», 

обґрунтовано пропозиції щодо інституційного забезпечення формування 

інноваційних екосистем на рівні економічних районів України.  

2. Ляшенко В.І., Підоричева І.Ю. «Інноваційний ліфт» розвитку стартапів: 

концепція та алгоритм упровадження. Інституціональна модель інноваційної 

економіки: колективна монографія / за ред. В. І. Ляшенка, О. В. Прокопенко, 

В. А. Омельяненка; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. С. 131-148. 

Особистий внесок: розкрито суть методології ощадливого стартапу, 

визначено стан стартап-руху в Україні, запропоновано алгоритм упровадження у 

практику «інноваційного ланцюга».   

https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/mono_2018_amosha_kharazishvili_liashenko_compressed.pdf
https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/mono_2018_amosha_kharazishvili_liashenko_compressed.pdf
https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/mono_2018_amosha_kharazishvili_liashenko_compressed.pdf
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1.2 Статті у наукових фахових виданнях України, виданнях, які включені до 

міжнародних наукометричних баз, та наукових періодичних виданнях іноземних 

держав: 

3. Підоричева І.Ю. Чинна система управління інноваційним розвитком в 

Україні: проблеми та напрями вдосконалення. Управління економікою: теорія та 

практика. Другі Чумаченківські читання: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т 

економіки пром-сті. Донецьк, 2013. С. 92-114.  

4. Землянкін А.І., Підоричева І.Ю. Нова інноваційна політика Європейського 

Союзу: досвід для України. Регіональна економіка. 2013. № 2 (68). С. 193-202.  

Особистий внесок: проаналізовано досвід ЄС щодо реалізації інноваційної 

політики на національному та регіональному рівнях.  

5. Ляшенко В.І., Землянкін А.І., Підоричева І.Ю. Європейська система 

моніторингу інноваційної діяльності: особливості та можливості використання в 

Україні. Економічний вісник Донбасу. 2013. № 2 (32). С. 191-199.  

Особистий внесок: здійснено аналіз системи показників оцінки рівня 

інноваційного розвитку країн-членів ЄС, визначено можливості адаптації 

державних статистичних даних у сфері інновацій до європейських стандартів.  

6. Землянкін А.І., Підоричева І.Ю., Чекіна В.Д. До питання про стан наукової 

сфери та її фінансове забезпечення в Україні. Економіка промисловості. 2013. № 1-

2 (61-62). С. 117-122.  

Особистий внесок: виконано аналіз науково-технічного потенціалу України, 

надано пропозиції щодо його посилення.  

7. Підоричева І.Ю. Теорії регіонального зростання та розвитку з інноваційною 

домінантою. Вісник економічної науки України. 2014. № 1 (25). С. 87-94.  

8. Підоричева І.Ю. Державна політика інноваційного розвитку регіонів і міст 

України: особливості та перспективи реалізації. Економічний вісник Донбасу. 2014. 

№ 1 (35). С. 173-180. 

9. Землянкін А.І., Підоричева І.Ю. До питання про інноваційну політику 

України. Стратегічні пріоритети. 2014. № 1 (30). С. 41-47.  
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Особистий внесок: запропоновано підхід до формування та реалізації в 

Україні нової інноваційної політики в контексті економічної модернізації.  

10. Землянкін А.І., Підоричева І.Ю. Механізми управління інноваціями в 

Україні: стан і перспективи вдосконалення. Стратегічні пріоритети. 2014. № 2 

(31). С. 43-48.  

Особистий внесок: визначено та охарактеризовано діючі механізми 

управління інноваціями в Україні.  

11. Підоричева І.Ю. Фінансове забезпечення та організаційно-економічне 

супроводження інноваційних процесів в економіці України. Економічний вісник 

Донбасу. 2014. № 3 (37). С. 154-170.  

12. Підоричева І.Ю. Інноваційна діяльність в промисловості України: 

проблеми, ризики, напрями активізації. Наука та інновації. 2014. Т. 10. № 5. С. 61-

68. [Scopus].  

13. Амоша О.І., Підоричева І.Ю. Інноваційний потенціал Придніпровського 

регіону: стан, тенденції та проблеми розвитку. Держава та регіони. Сер.: 

Економіка та підприємництво. 2014. № 5 (80). С. 17-31.  

Особистий внесок: здійснено аналіз тенденцій розвитку та визначено 

проблеми у сфері інноваційної та промислової діяльності Придніпровського 

економічного району.   

14. Підоричева І.Ю., Ляшенко В.І., Осадча Н.В. Формування мережі наукових 

парків як полюсів зростання інноваційної економіки (на прикладі 

Придніпровського регіону). Держава та регіони. Сер.: Економіка та 

підприємництво. 2014. № 6 (81). С. 111-121.  

Особистий внесок: систематизовано світовий та український досвід діяльності 

наукових парків, запропоновано низку змін і доповнень до Закону України «Про 

наукові парки».  

15. Підоричева І.Ю. Актуальні питання розвитку національних і регіональних 

інноваційних систем. Наука та інновації. 2015. Т. 11. № 2. С. 20-30. [Scopus].  
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16. Підоричева І.Ю. Деякі питання правового регулювання розвитку 

інноваційної інфраструктури в Україні. Молодий вчений. 2015. № 2 (17). С. 1304-

1307.  

17. Землянкін А.І., Підоричева І.Ю. Інноваційна діяльність у промислових 

регіонах України: поточний стан, тенденції, виклики. Економіка промисловості. 

2015. № 2 (70). С. 5-19.  

Особистий внесок: здійснено аналіз стану і тенденцій розвитку інноваційної 

діяльності у промислових регіонах України.  

18. Амоша О.І., Землянкін А.І., Підоричева І.Ю. Удосконалення системи 

управління інноваціями як умова прискорення структурних реформ в Україні. 

Економіка України. 2015. № 9. С. 49-65. 

Особистий внесок: визначено головні недоліки чинної системи державного 

управління інноваціями в Україні та напрями їх усунення.  

19. Підоричева І.Ю. Модернізація економіки: теоретичний аспект. Вісник 

економічної науки України. 2016. № 1 (30). С. 114-121.  

20. Ляшенко В.І., Підоричева І.Ю. Регіональні наукові центри НАН України 

та МОН України як ядро розбудови регіональних інноваційних систем в умовах 

децентралізації. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 1 (47). С. 13-20. 

Особистий внесок: запропоновано підхід до формування регіональних 

інноваційних систем України навколо мережі регіональних наукових центрів НАН 

України та МОН України в умовах децентралізації та європейської інтеграції.  

21. Ляшенко В.І., Підоричева І.Ю., Петрова І.П. «Інноваційний ліфт» як 

інструмент стимулювання нових видів діяльності в малому бізнесі Донбасу. 

Економічний вісник Донбасу. 2017. № 3 (49). С. 11-24.  

Особистий внесок: запропоновано впровадити у практику регіонального 

розвитку «інноваційний ланцюг: бізнес-інкубатор – науковий парк – індустріальний 

парк – європейський технопарк» як інструмент розвитку малих інноваційних 

бізнесів на Донбасі.   

22. Pidorycheva I.Yu. Special economic zones: key lessons learned from the global 

experience. Economic Herald of the Donbas. 2017. № 4 (50). P. 52-59.  
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23. Вишневський В.П., Єгоров І.Ю., Ляшенко В.І., Антонюк В.П., Князєв С.І., 

Підоричева І.Ю., Ковчуга Л.І. До питання про стратегію інноваційного розвитку 

України або якою має бути стратегія інноваційного розвитку України. Вісник 

економічної науки України. 2018. № 2 (35). С. 183-198.  

Особистий внесок: обґрунтовано пропозиції щодо визначення мети, цільових 

орієнтирів, напрямів і шляхів реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної 

діяльності на період до 2030 року.   

24. Головатюк В.М., Підоричева І.Ю., Соловйов В.П. Стратегічні ризики 

наукоємного розвитку національної економіки. Наука та наукознавство. 2018. 

№ 3 (101). С. 3-24.  

Особистий внесок: визначено ключові проблеми розвитку економіки України 

на інноваційних засадах, запропоновано шляхи їх вирішення.  

25. Lyashenko V., Pidorycheva I. The formation of interstate and cross-border 

scientific-educational and innovative spaces between Ukraine and the European Union 

member states in the digital economy. Virtual Economics. 2019. Vol. 2. № 2. P. 48-60. 

Особистий внесок: досліджено можливості та перспективи формування 

міждержавних науково-освітніх та інноваційних просторів між Україною та 

країнами-членами ЄС.  

26. Підоричева І.Ю. Інноваційна екосистема Придніпровського економічного 

району: актори, їх якість та повнота. Вісник економічної науки України. 2020. 

№ 1 (38). С. 116-130.  

27. Підоричева І.Ю. Спеціальні економічні зони: світова практика, досвід та 

альтернативна концепція для України. Економіка промисловості. 2020. № 1 (89). 

С. 5-30.  

28. Підоричева І.Ю. Інноваційна екосистема в сучасних економічних 

дослідженнях. Економіка промисловості. 2020. № 2 (90). С. 54-92.  

29. Підоричева І.Ю. Україна у науково-технологічному та інноваційному 

просторах Європейського Союзу: проблеми, позитивні зрушення та напрями 

інтеграції. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 2 (60). С. 36-52.  
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30. Amosha A., Lіashenko V., Pidorycheva I. Inter-regional and cross-border 

spaces in the context of smart specialization. Scientific Papers of Silesian University of 

Technology. Organization and Management Series. 2019. № 140. Р. 7-16.  

Особистий внесок: розглянуто питання формування польсько-українських 

інноваційних просторів у контексті смарт-спеціалізації.   

31. Liashenko V., Pidorycheva I., Antoniuk V. European Research Area: 

comparative analysis of institutional prerequisites and integration approaches for 

Ukraine. Journal of European Economy. 2020. July-September. Vol. 19. № 3 (74). 

Р. 456-481.  

Особистий внесок: систематизовано інституційні засади, виявлено проблеми 

інтеграції України у Європейський дослідницький простір, розроблено 

рекомендації щодо вдосконалення інституційного забезпечення євроінтеграційних 

процесів у науково-технічній та інноваційній сфері.  

32. Pidorycheva I., Shevtsova H., Antonyuk V., Shvets N., Pchelynska H. 

A Conceptual Framework for Developing of Regional Innovation Ecosystems. European 

Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9. №. 3. Р. 626-640. [Scopus, Web of 

Science].  

Особистий внесок: обґрунтовано концептуальні положення формування 

регіональних інноваційних екосистем на рівні економічних районів України, які 

відповідають вимогам європейської класифікації NUTS 1; запропоновано 

концептуальну модель регіональної інноваційної екосистеми України.  

2. Праці апробаційного характеру 

33. Підоричева І.Ю., Ляшенко В.І. Формування регіональної інноваційної 

системи у промисловому регіоні. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та 

управління: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 15-17 

грудня 2014 р.). Полтава: ПУЕТ, 2015. С. 25-31.     

Особистий внесок: визначено умови формування регіональних інноваційних 

систем, розкрито роль наукових парків у їхньому розвитку.  

34. Підоричева І.Ю. Держава як гарант інноваційної модернізації економіки. 

Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному 
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просторі: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 19-20 травня 

2016 р.). Тернопіль: Крок, 2016. С. 246-248.  

35. Підоричева І.Ю. Наукові парки: світова практика та реалії правового 

регулювання їх діяльності в Україні. Проблеми та перспективи розвитку наукових 

парків України: матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Київ, 17 травня 2017 р.). 

Київ, 2017. С. 66-71.  

36. Підоричева І.Ю. Формування регіональних інноваційних систем України в 

умовах децентралізації та європейської інтеграції. Національна економіка України 

в умовах європейської інтеграції: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 

19-20 жовтня 2017 р.). Дніпро: НМетАУ, 2017. С. 534-538. 

37. Підоричева І.Ю. Інноваційні ресурси розвитку промисловості України. 

Україна – територія можливостей для розвитку підприємництва: зб. матеріалів 

Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Економічні перспективи підприємництва в 

Україні» (м. Ірпінь, 26-27 жовтня 2017 р.): у 2-х ч. Ірпінь: Університет ДФС 

України, 2017. Ч. 1. С. 319-322.   

38. Іванов С.В., Ляшенко В.І., Підоричева І.Ю. Придніпровський науковий 

центр НАН і МОН України як ядро регіональної інноваційної системи у створенні 

спільного україно-польського навчально-наукового простору. Перспективи 

розвитку економічної системи з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 березня 2018 р.). Дніпро: НО 

«Перспектива», 2018. С. 17-21. 

Особистий внесок: запропоновано наділити Придніпровський регіональний 

науковий центр НАН України та МОН України додатковими повноваженнями 

щодо координації зв’язків між підсистемами регіональної інноваційної системи.  

39. Підоричева І.Ю. До проблеми правового регулювання розвитку 

інноваційної інфраструктури в Україні. Створення інноваційної інфраструктури та 

залучення венчурних інвестицій у інноваційну діяльність: проблеми та 

перспективи: круглий стіл (м. Київ, 15 травня 2018 р.). Київ, 2018. С. 86-90. 

40. Ляшенко В.І., Антонюк В.П., Підоричева І.Ю. Щодо оцінки проекту 

Стратегії інноваційного розвитку України на період до 2030 року. Економіка 
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сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали VIII Всеукр. наук.-

практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 22-23 листопада 2018 р.). Полтава: ПУЕТ, 2019. 

С. 166-173.  

Особистий внесок: обґрунтовано зауваження та пропозиції до проєкту 

Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року.  

41. Іванов С.В., Ляшенко В.І., Підоричева І.Ю. До питання про формування 

цілісної системи державного стратегічного планування розвитку наукової сфери 

України. Інтеграція України: європейський вимір: матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Київ, 22 березня 2019 р.). Київ: Нац. ун-т харчових технологій, 2019. 

С. 55-59.  

Особистий внесок: запропоновано підхід до формування цілісної системи 

державного стратегічного планування розвитку наукової сфери України.  

42. Підоричева І.Ю. Формування інноваційних екосистем в умовах 

глобалізації. Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних 

економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах: 

матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 5 квітня 2019 р.) / 

Тернопільський нац. техн. ун-т імені Івана Пулюя. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 

2019. С. 48-50.  

43. Підоричева І.Ю., Землянкін А.І. Управління в мережевих структурах: чи 

потрібна вертикальна координація? Економіка сьогодні: проблеми моделювання та 

управління: матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 21-22 

листопада 2019 р.). Полтава: ПУЕТ, 2020. С. 39-42.     

Особистий внесок: поглиблено теоретичні засади розуміння мережевого 

порядку організації та координації зв’язків в економіці.  

44. Підоричева І.Ю. Зауваження та пропозиції до проєкту плану заходів щодо 

реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на 2020-2022 роки. 

Вплив інноваційних змін на розвиток суспільства: економіко-правові та соціально-

гуманітарні аспекти: матеріали Всеукр. наук.-практ. online  

конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню  

науки (м. Житомир, 11-15 травня 2020 р.). Житомир, 2020. С. 505-506.  
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URL: https: //conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/12.-ekonomichni-nauky-

innovatsiyi-v-ekonomitsi-problemy-rozvytku-tsyfrovoyi-ekonomiky.pdf.  

45. Ляшенко В.І., Підоричева І.Ю. Європейська класифікація NUTS: 

перспективи імплементації до умов України. Економіка, інноватика та сучасні 

бізнес-технології: актуальні проблеми та розвиток: матеріали IIІ Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Суми, 25 червня 2020 р.). Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 

2020. С. 37-41.  

Особистий внесок: визначено можливості імплементації європейської 

класифікації NUTS до умов України. 

3. Публікації, які додатково відображають результати дослідження 

46. Підоричева І.Ю. Світовий та європейський досвід розвитку інноваційних 

процесів у контексті модернізації українського суспільства. Перший етап 

модернізації економіки України: досвід та проблеми: монографія / О.М. Алимов, 

О.І. Амоша та ін.; за заг. ред. В.І. Ляшенка / НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 

Класичний приватний ун-т. Запоріжжя: КПУ, 2014. С. 13-25.  

47. Україна в європейському науково-освітньому та інноваційному просторі: 

концепція адаптації та інтеграції в умовах Угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом: монографія [до 100-річчя НАН України] / С.В. Іванов, В.І. Ляшенко, 

І.Ю. Підоричева, А.В. Кучеров, М.О. Солдак, П.В. Тесновський; НАН України, Ін-

т економіки пром-сті. Київ, 2018. 331 с. (електронне видання). URL: 

https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/01/Mono_Ivanov_Lyashenko_ 

Pidorycheva.pdf.  

Особистий внесок: запропоновано адаптувати концепцію «інноваційного 

ланцюга» для поглиблення інтеграції науки і виробництва з виходом в 

інноваційний простір Європи; визначено роль регіонів у розвитку інноваційних 

процесів; обґрунтовано доцільність розширення функцій регіональних наукових 

центрів НАН України і МОН України в розвитку регіональних інноваційних 

екосистем.  

48. Підоричева І.Ю., Ляшенко В.І. Інноваційні перспективи староосвоєних 

територій: іноземний досвід та можливості його використання в Україні. 

https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/12.-ekonomichni-nauky-innovatsiyi-v-ekonomitsi-problemy-rozvytku-tsyfrovoyi-ekonomiky.pdf.%20С.%20505-506
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/12.-ekonomichni-nauky-innovatsiyi-v-ekonomitsi-problemy-rozvytku-tsyfrovoyi-ekonomiky.pdf.%20С.%20505-506
https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/01/Mono_Ivanov_Lyashenko_Pidorycheva.pdf
https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/01/Mono_Ivanov_Lyashenko_Pidorycheva.pdf
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Інноваційне промислове підприємство у формуванні сталого розвитку: монографія 

/ ред. кол. О.І. Амоша, Х. Джвігол, Р. Мішкєвіч; НАН України, Ін-т економіки пром-

сті. Київ, 2018. С. 118-147. 

Особистий внесок: обґрунтовано напрями інноваційної модернізації 

економіки староосвоєних регіонів України з урахуванням світового досвіду, 

структурних особливостей їх промислових комплексів. 

49. Підоричева І.Ю., Осадча Н.В. Перспективи спрощення законодавства з 

питань формування та розвитку в Україні паркових утворень. Віче. 2015. №. 18. 

С. 21-26.  

Особистий внесок: розкрито відмінності між типами паркових утворень, 

надано пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового поля їх діяльності.  

50. Антонюк В.П., Підоричева І.Ю. Пріоритетні вектори модернізації 

економіки України. Стратегічна панорама. 2017. № 2. С. 116-123.  

Особистий внесок: обґрунтовано доцільність і пріоритетні вектори реалізації 

в Україні креативного типу економічної модернізації.  

51. Підоричева І.Ю. Проблеми та шляхи руху до інноваційних змін в економіці 

України в умовах системної кризи. Вісник Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Економічні науки: у 2-х т. Кам’янець-

Подільський: Медобори-2006, 2017. Вип. 12. T.1. С. 90-98.   

 

Апробація результатів дисертації 

 

1. IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Економіка 

сьогодні: проблеми моделювання та управління» (м. Полтава, 15-17 грудня 

2014 р.), публікація, виступ.  

2. XX Міжнародна науково-практична конференція ««Проблеми і перспективи 

інноваційного розвитку економіки» (м. Одеса, 7-11 вересня 2015 р.), виступ; 

3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційна система 

освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі» (м. Тернопіль, 

19-20 травня 2016 р.), публікація;  
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4. X Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, пріоритети та 

перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті» (м. Кам’янець-

Подільський, 11-12 травня 2017 р.), публікація;  

5. Науково-практичний круглий стіл «Проблеми та перспективи розвитку 

наукових парків України» (м. Київ, 17 травня 2017 р.), публікація, виступ;  

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Національна економіка 

України в умовах європейської інтеграції» (м. Дніпро, 19-20 жовтня 2017 р.), 

публікація;   

7. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічні 

перспективи підприємництва в Україні» (м. Ірпінь, 26–27 жовтня 2017 р.), 

публікація, участь в обговоренні;  

8. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку 

економічної системи з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів» 

(м. Дніпро, 17 березня 2018 р.), публікація;  

9. Круглий стіл «Створення інноваційної інфраструктури та залучення 

венчурних інвестицій у інноваційну діяльність: проблеми та перспективи» (м. Київ, 

15 травня 2018 р.), публікація, участь в обговоренні; 

10. XXIII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і 

перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в 

європейський науково-інноваційний простір» (м. Одеса, 4-5 жовтня 2018 р.), 

публікація, участь в обговоренні;  

11. VIII Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції «Економіка 

сьогодні: проблеми моделювання та управління» (м. Полтава, 22-23 листопада 

2018 р.), публікація; 

12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграція України: 

європейський вимір» (м. Київ, 22 березня 2019 р.), публікація; 

13. ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Формування механізму 

зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, 

регіональному та локальному вимірах» (м. Тернопіль, 5 квітня 2019 р.), публікація; 
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14. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіка сьогодні: 

проблеми моделювання та управління» (м. Полтава, 21-22 листопада 2019 р.), 

публікація;  

15. Всеукраїнська науково-практична on-line конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих учених «Вплив інноваційних змін на розвиток суспільства: 

економіко-правові та соціально-гуманітарні аспекти» (м. Житомир, 11-15 травня 

2020 р.), публікація;   

16. III Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, інноватика та 

сучасні бізнес-технології: актуальні проблеми та розвиток» (м. Суми, 25 червня 

2020 р.), публікація.  
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Таблиця В – Співвіднесення хвиль глобалізації та еволюції промислових революцій 

Хвилі глобалізації 

та їх хронологія 
Особливості хвиль глобалізації 

Промислові революції  

як рушійні сили глобалізації 

Результати глобалізації та 

промислових революцій  

Глобалізація 1.0 

(кінець XV ст. – 

кінець XIX ст.) 

Вихідною точкою є подорож Колумба (1492 р.), який поклав 

початок обміну товарами між Старим і Новим Світом. У цей 

період бар’єри стиралися між країнами та їх правителями. 

Останні були головними провідниками глобальної інтеграції. 

Вигоди отримували ті країни, які володіли грубою силою 

(м’язовою, кінською, вітряною, а потім вже паровою) і могли 

ефективно нею розпоряджатися. 

Люди мали можливість вільно подорожувати з однієї країни 

до іншої без паспортів. Міграційна політика була фактично 

вільною від урядових обмежень. Існувало лише кілька 

міжнародних економічних угод та інститутів, наприклад, 

Міжнародний телеграфний союз (1865 р.) (наразі 

Міжнародний союз електрозв’язку), Всесвітній поштовий 

союз (1874 р.) (наразі – спеціалізована установа ООН). 

Світ переходить від традиційного аграрного суспільства до 

сучасного урбанізованого індустріального. 

Глобалізація 1.0 встановила нову розмірність – світ перестав 

бути великим і став середнім. Принципове питання 

Глобалізації 1.0: яке місце займає окрема країна в глобальній 

конкуренції і на що вона може розраховувати? 

Рушійною силою глобалізації був 

винахід парового двигуна на 

рубежі XVI-XVII ст. та його 

комерційне використання з кінця 

XVIII ст. та у цілому – початок 

Першої промислової революції, ери 

«енергії пару» (1760-ті рр. – 1870-ті 

рр.), яка ознаменувалася 

будівництвом залізниць та 

використанням парової енергії для 

механізації виробництва 

 

 

Індустріалізація, урбанізація, 

бюрократизація, механізація, 

електрифікація, стандартизація, 

спеціалізація, концентрація,  

зниження рівня зайнятості в 

аграрному секторі та частки 

аграрної праці у ВВП, 

загальнодоступна шкільна 

освіта 

Глобалізація 2.0 

(кінець XIX ст. – 

середина XX ст.) 

Спостерігається поглиблення економічної інтеграції між 

країнами, підписання важливих міжнародних угод і створення 

міжнародних організацій: політичних (ООН, Організація 

Американських Держав, Ліга Арабських Держав); військово-

політичних (НАТО, АНЗЮС); економічних (ОПЕК); валютно-

фінансових (МВФ, МБРР); регіональних (Європейської 

спільноти з вугілля та сталі, Європейської економічної 

спільноти, зі створення яких почалася історія Європейського 

Союзу).  

Двигуном глобалізації стали транснаціональні корпорації, які 

почали виходити на світовий рівень у пошуку робочої сили та 

ринків збуту. Це послужило стартом транснаціональної 

мобільності товарів та інформації, розвитку глобального 

ринку виробничих і трудових відносин. Світ перестав бути 

середнім і став маленьким. Принципове питання Глобалізації 

2.0: яке місце займає окрема компанія в глобальній економіці? 

Чи використовує вона усі можливості, на які може 

розраховувати? 

Динаміку глобалізації визначила 

Друга промислова революція, ера 

електрики (кінець XIX ст. – 

середина XX ст.), яка зробила 

можливим масове виробництво, 

чому сприяло відкриття електрики 

та поява конвеєра 
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Закінчення табл. В 

Глобалізація 3.0 

(середина XX ст. – 

до 2010-х років)  

Світ вступив у фазу дигіталізації, персоналізації, 

мініатюризації, візуалізації та автоматизації усіх процесів.  

Цей етап ознаменувався створенням Світової організації 

торгівлі (СОТ) та приєднанням до неї Китаю. 

Продовжилася лібералізація руху товарів і капіталу, 

отримали розвиток глобальні ланцюги формування 

вартості. Світова торгівля (як сума експорту та імпорту 

товарів і послуг, у % ВВП) зросла у 1,5 рази, починаючи з 

1990 р. по 2015 р.  

Якщо перші дві глобалізації склалися зусиллями переважно 

європейців і американців, то Глобалізація 3.0 розвивалася 

не просто групами людей та окремими особистостями, вона 

була більш різноманітною у мовному, культурному та 

етнічному сенсах 

Третя промислова революція, 

інформаційна ера (1960-ті рр. – 

початок XXI ст.) (цифрова або 

комп’ютерна революція) пов’язана 

з розвитком напівпровідників 

(1960-ті рр.), персональних 

комп’ютерів (1970-1980-ті рр.) та 

Інтернету (1990-ті рр.) 

Популяризація знань, 

інформатизація, мережева 

взаємодія, розвиток сфери 

послуг, підвищення ролі 

інновацій як невід’ємної 

складової конкуренції та успіху 

країн, компаній, людей, 

поширення цифрових 

технологій, дигіталізація, 

персоналізація, диверсифікація, 

екологізація, 

деіндустріалізація, навчання 

впродовж життя 

Глобалізація 4.0  

(набуває свого 

статусу наразі) 

Нова фаза глобалізації вимагає глобального 

співробітництва та зміни архітектури глобального 

управління для адекватної відповіді на чотири 

ключові трансформації в економічному, соціальному 

та політичному просторах, а саме:  

1) початок четвертої промислової революції та 

розвиток її ключових технологій;  

2) появу екологічних обмежень, у тому числі 

глобального потепління;  

3) появу все більш багатополярного міжнародного 

порядку;  

4) зростаюче соціальне невдоволення та нерівність у 

багатьох країнах.  

У сумі ці чотири рушійні сили обумовили перехід 

глобалізації до нової фази розвитку. Подальший рух 

країн і добробут людей буде залежати від того, чи 

зможуть системи корпоративного, місцевого, 

національного та міжнародного рівнів управління 

адаптуватися до зазначених викликів 

Четверта промислова революція, 

ера кіберфізичних систем, ера 

талантів (початок XXI ст. – до 

теперішнього часу) є 

продовженням цифрової 

революції. Масштаби, швидкість і 

глибина розвитку ключових 

технологій та нових індустрій 

(таких, як точна медицина і  

геноміка, робототехніка, 

кіберзахист), їх взаємодія у 

фізичному, цифровому та 

біологічному просторах роблять 

четверту промислову революцію 

принципово відмінною від 

попередніх революцій 

Вбудовані системи (такі, що 

безпосередньо вбудовуються у 

пристрій, яким вони управляють) 

замінюються кіберфізичними 

системами. На основі 

кіберфізичних систем розумними 

стають промисловість, транспорт, 

енергетика, фінанси, медицина, 

освіта –  усі сфери суспільства.  

Людський ресурс є основним 

інструментом забезпечення 

конкурентоспроможності. 

Інновації створюються у 

відкритих середовищах і 

перетікають між розвиненими 

країнами і тими країнами, що 

розвиваються в обох напрямах. 

Відмова від ієрархій, розвиток 

мережевої економіки. Розширення 

комунікацій та зв’язків в 

глобальній економіці 

*Складено автором.   
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Додаток Ґ  

Дефініції та ключові ознаки колаборації 

 

Таблиця Ґ – Визначення та ознаки поняття «колаборація» 

Визначення колаборації Ознаки колаборації Джерело 

Еволюційний процес, в якому 

дві чи більше соціальні 

структури активно на засадах 

довіри та взаємних 

зобов’язаннях беруть учать у 

спільній діяльності, спрямованій 

на досягнення принаймні однієї 

спільної мети 

1) Процесна орієнтованість; 

2) Багаторівневість; 

3) Активність; 4) Довіра; 

5) Взаємні зобов’язання; 

6) Спільна мета 

Bedwell W. L., Wildman J. 

L., Diaz Granados D., 

Salazar M., Kramer W. S., 

& Salas E. Collaboration at 

work: An integrative 

multilevel 

conceptualization. Human 

Resource Management 

Review. 2012. Vol. 22. 

Р. 130 

Процес, в якому автономні або 

напівавтономні суб’єкти 

взаємодіють між собою через 

формальні та неформальні 

переговори, спільно формуючи 

правила і структури для 

регулювання своїх взаємодій та 

напрямів діяльності або 

вирішують спільні завдання; 

процес, який включає спільні 

норми і взаємовигідні зв’язки 

1) Процесна орієнтованість; 

2) Автономність/ 

напівавтономність учасників; 

3) Спільні правила, норми і 

структури; 4) Спільні завдання; 

5) Взаємовигідність зв’язків 

Thomson A. M., Perry J. 

L., & Miller, T. K. 

Conceptualizing and 

Measuring Collaboration. 

Journal of Public 

Administration Research 

and Theory. 2007. P. 3 

doi:10.1093/jopart/mum036 

Готовність партнерів посилити 

потенціал один одного для 

взаємної вигоди та спільної 

мети шляхом розподілу ризиків, 

зобов’язань, ресурсів і 

винагород 

1) Синергізм; 2) Взаємна вигода; 

3) Спільна мета; 4) Розподіл 

ресурсів, ризиків, зобов’язань і 

винагород між партнерами  

Himmelman Arthur T. On 

Coalitions and the 

Transformation of Power 

Relations: Collaborative 

Betterment and 

Collaborative 

Empowerment. American 

Journal of Community 

Psychology. 2001. Vol. 29. 

№ 2. P. 278 doi: 

10.1023/A:1010334831330 

Процес, в якому організації 

обмінюються інформацією, 

ресурсами і обов’язками для 

спільного планування, реалізації 

та оцінки програми дій у 

напрямі досягнення спільної 

мети; процес, завдяки якому 

група організацій підсилює 

можливості один одного  

1) Процесна орієнтованість; 

2) Спільна мета; 3) Спільне 

планування; 4) Взаємні 

зобов’язання; 6) Обмін 

інформацією та ресурсами; 

7) Синергізм 

Camarinha-Matos L. M., 

Afsarmanesh H., Ermilova 

E. et al. A reference model 

for Collaborative Networks. 

Project funded by the 

European Community 

under the "Information 

Society Technology" 

Programme. 2004. P. 9 
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Процес за допомогою якого 

незалежні зацікавлені сторони 

беруть на себе спільну 

відповідальність за досягнення 

взаємовигідної спільної мети 

1) Процесна орієнтованість; 

2) Спільна мета; 3) Незалежність 

учасників; 4) Зацікавленість у 

співпраці; 5) Взаємовигідність 

відносин  

Thompson C. A Handbook 

from the Fund for Our 

Economic Future. Fund for 

Our Economic Future. 

2016. P. 8 

Один із типів організаційних 

відносин, в яких організації 

можуть спільно працювати над 

вирішенням проблем і керувати 

мінливими умовами. Це 

відносини співпраці, які 

розвиваються між організаціями 

з метою використання ресурсів 

та вирішення проблем, що 

виходять за рамки будь-якої 

однієї організації 

1) Процесна орієнтованість; 

2) Спільні складні проблеми; 

3) Об’єднання ресурсів; 

4) Спільне управління  

Koschmann M., Isbell M. 

Towards a communicative 

model of 

interorganizational 

collaboration: The case of 

the Community Action 

Network. Case Research 

Journal, 2009. № 29. Р. 2 

Підхід до вирішення складних 

проблем, в якому розмаїта група 

автономних зацікавлених сторін 

має намір досягти консенсусу і 

розвинути мережі для 

перетворення консенсусу в 

результати 

1) Спільні складні проблеми; 

3) Автономність учасників; 

4) Зацікавленість у співпраці; 

4) Досягнення консенсусу; 

5) Розвиток мереж  

Margerum Richard D. 

Beyond consensus: 

Improving collaborative 

planning and management. 

MIT Press, 2011. P. 6 

*Складено автором за матеріалами перелічених робіт
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Додаток Д 

Визначення та характерні риси деяких релевантних з колаборацією  

понятійних конструкцій 

 

Таблиця Д – Визначення понять «мережі», «координація», «кооперація»  

Понятійна 

конструкція 

Визначення, характерні 

риси 
Джерело 

Мережі 

(networks) 

Група людей, які мають 

спільний інтерес і пов’язані 

один з одним у 

соціальному відношенні 

Merriam-Webster Dictionary. Network. URL: 

https://www.merriam-webster.com/thesaurus /network 

Мережі можуть 

вибудовуватися за різними 

міжрівневими 

комбінаціями – за лініями: 

люди-люди; організації-

організації; люди-

організації. Тіснота зв’язків 

у мережах може 

варіюватися від досить 

тісних до випадкових та 

опосередкованих взаємодій 

Encyclopedia Britannica. Network. URL: 

https://www.britannica.com/topic/network-sociology 

Головна функція мереж – 

комунікації між різними 

суб’єктами, передача 

інформації та 

розповсюдження знань 

König M. D. The formation of networks with local spillovers 

and limited observability. Theoretical Economics. 2016. 11 (3). 

Р. 814. Camarihna-Matos Luis M., Afsarmanesh Hamideh. 

Concept of Collaboration. Encyclopedia of network and virtual 

organization / Goran D. Putnik and Maria Manuela Cunha, 

editors. New York, Hershey, 2008. Р. 311-312 

Комунікації відіграють 

визначальну роль у 

підтримці та розвитку 

міжорганізаційної 

співпраці; є процесом, який 

«створює та відтворює 

колективне мислення»/ 

Інформація і знання не є 

статичними за природою 

об’єктами, вони виникають 

в результаті безперервного 

процесу взаємодії між 

людьми 

Koschmann M., Isbell M. Towards a communicative model of 

interorganizational collaboration: The case of the Community 

Action Network. Case Research Journal, 2009. № 29. Р. 3 

Комунікації не є 

другорядним явищем, яке 

можна пояснити 

попередніми 

психологічними, 

соціальними, культурними 

чи економічними 

чинниками; скоріше 

комунікації є основним, 

визначальним соціальним 

процесом, який пояснює 

усі ці інші чинники 

Craig R. T. Communication theory as a field. Communication 

Theory. 1999. Vol. 9 (2). P. 126.  

https://www.merriam-webster.com/thesaurus%20/network
https://www.britannica.com/topic/network-sociology
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Мережева 

взаємодія  

(networking) 

Формування ділових 

зв’язків і контактів за 

допомогою неформальних 

соціальних зустрічей 

The Free Dictionary by Farlex. Networking. URL: 

https://www.thefreedictionary.com/networking  

Спроба зустрітися та 

поговорити з іншими 

людьми, які можуть бути 

корисними вам у вашій 

роботі 

Oxford Learner`s Dictionaries. Networking. URL: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/ 

english/networking?q=networking  

Розвиток, підтримка та 

використання соціальних і 

професійних контактів для 

обміну інформацією, 

ресурсами або послугами 

Encyclopedia Britannica. Networking. URL: 

https://www.britannica.com/topic/networking 

Усі суб’єкти, зазвичай, 

отримують вигоду від 

мережевих взаємодій, але 

це зовсім не означає, що 

вони мають одну спільну 

мету чи об’єднуються в 

окрему структуру 

Camarihna-Matos Luis M., Afsarmanesh Hamideh. Concept of 

Collaboration. Encyclopedia of network and virtual 

organization / Goran D. Putnik and Maria Manuela Cunha, 

editors. New York, Hershey, 2008. Р. 311.  

 

Координація 

(coordination) 

Діяльність низки осіб, які 

окремо сприяють 

ефективності цілого 

Merriam-Webster Dictionary. Coordination. URL: 

https://www.merriam-webster.com/thesaurus/coordination 

Узгодження послідовності 

й тривалості 

взаємозалежний дій 

Marks M. A., Mathieu J. E., Zaccaro S. J. A temporally based 

framework and taxonomy of team processes. Academy of 

Management Review. 2001. 26(3), P. 363 

Синхронізація та інтеграція 

діяльності, обов’язків, 

структур управління та 

контролю для забезпечення 

найбільш ефективного 

використання ресурсів 

організації для досягнення 

поставлених цілей 

Business Dictionary. Coordination. URL: 

http://www.businessdictionary.com/definition/coordination.html 

Скоординовані дії доцільні, 

коли вигідно, щоб декілька 

різнорідних організацій 

обмінювалися інформацією 

та корегували свої дії, щоб 

максимізувати ефект 

спільних дій, наприклад, 

коли виконується спільний 

проєкт. Разом із тим кожна 

організація може мати 

свою мету і 

використовувати власні 

ресурси і методи впливу 

щодо її досягнення без 

узгоджень з іншими 

організаціями 

Camarinha-Matos L. M., Afsarmanesh H., Ermilova E. et al. A 

reference model for Collaborative Networks. Project funded by 

the European Community under the "Information Society 

Technology" Programme. 2004. Р. 8 

 

https://www.thefreedictionary.com/networking
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/%20english/networking?q=networking
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/%20english/networking?q=networking
https://www.britannica.com/topic/networking
https://www.merriam-webster.com/thesaurus/coordination
http://www.businessdictionary.com/definition/coordination.html
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Скоординовані дії, 

зазвичай, оформлюються у 

вигляді формальної угоди 

на час виконання проєкту. 

Провідна роль у такій 

співпраці належить 

окремим організаціям, але 

певний ризик виконання 

проєкту поширюється на 

всіх 

Mattessich Paul W., Monsey Barbara R. Collaboration: What 

Makes It Work. A Review of Research Literature on Factors 

Influencing Successful Collaboration. MI: Amherst H. Wilder 

Foundation. URL: https://files.eric.ed.gov/ 

fulltext/ED390758.pdf, Р. 42 

Від організацій не 

вимагається 

взаємодопомога, яка є 

ключовою 

характеристикою 

колаборації 

Bedwell, W. L., Wildman, J. L., DiazGranados, D., Salazar, M., 

Kramer, W. S., & Salas, E. Collaboration at work: An 

integrative multilevel conceptualization. Human Resource 

Management Review. 2012. Vol. 22. P. 135 

Кооперація 

(cooperation) 

Спільна операція або дія, 

спільна робота або 

діяльність для досягнення 

спільної мети чи вигоди 

The Free Dictionary by Farlex. Cooperation. URL: 

https://www.thefreedictionary.com/cooperation 

Об’єднання осіб або 

підприємств для спільної, 

як правило, економічної 

вигоди, об’єднання 

споживачів, працівників, 

фермерів тощо у 

діяльності, яка, зазвичай, 

охоплює виробництво, 

розподіл чи торгівлю 

The Free Dictionary by Farlex. Cooperation. URL: 

https://www.thefreedictionary.com/cooperation 

Робити щось разом або 

працювати разом для 

досягнення спільної мети 

Oxford Learner`s Dictionaries. Cooperation. URL: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ definition/english/ 

cooperation?q=cooperation 

Спільна робота або 

діяльність для досягнення 

спільної мети або вигоди; 

поєднання осіб для 

виробництва, придбання та 

розповсюдження з метою 

досягнення спільної вигоди 

Dictionary.com. Cooperation. URL: 

https://www.dictionary.com/browse/cooperation?s=t 

Добровільний внесок 

зусиль працівника в 

успішне завершення 

взаємозалежних 

організаційних завдань 

Wegner D. M. A computer network model of human transactive 

memory. Social Cognition. 1995. 13. Р. 152 

Кооперація досягається 

розподіленням праці між 

учасниками, які працюють 

окремо, координуючі 

спільні дії 

Camarinha-Matos L. M., Afsarmanesh H., Ermilova E. et al. A 

reference model for Collaborative Networks. Project funded by 

the European Community under the "Information Society 

Technology" Programme. 2004. P. 8-9.  

https://files.eric.ed.gov/%20fulltext/ED390758.pdf
https://files.eric.ed.gov/%20fulltext/ED390758.pdf
https://www.thefreedictionary.com/cooperation
https://www.thefreedictionary.com/cooperation
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/%20definition/english/%20cooperation?q=cooperation
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/%20definition/english/%20cooperation?q=cooperation
https://www.dictionary.com/browse/cooperation?s=t
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В коопераціях 

індивідуальні цілі 

організацій не 

приймаються до уваги, так 

само як і не створюється 

спільних місій чи нових 

структур (партнерств, 

альянсів тощо). Спільна 

діяльність організацій 

обмежується взаємодією в 

межах короткострокових 

угод, які можуть бути 

пролонговані, але це ніяк 

не впливає на глибину 

відносин і зобов’язань між 

ними 

Hiwatari N. Learning to Collaborate: The impact of the 

Commons Systems in Building Collaborative Capacity through 

Enhanced Social Learning. Spring 2013. URL: 

http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/graspp-

old/courses/2013/documents/5140143_4a.pdf, P. 5 

Процес кооперації між 

умовними організаціями X 

і Y виглядає таким чином: 

організація X отримує 

дозвіл від Y на виконання 

завдання (проведення 

дослідження, здійснення 

аналізу тощо), вона 

виконує його за допомогою 

Y, але без значного внеску 

ресурсів Y. X звітує Y про 

отримані результати або 

розробляє «продукт» 

самостійно за певної 

співпраці Y.  

Процес колаборації 

виглядає таким чином: 

організації X і Y 

домовляються 

обмінюватися завданнями, 

пропонуючи одна одній 

продукти та послуги. 

Організації об’єднують 

зусилля, збираються разом, 

щоб спланувати та 

виконати спільний проєкт. 

Вони створюють «спільну» 

кадрову систему, 

окреслюють план дій і 

домовляються про 

результати проєкту 

Hord S.M. A Synthesis of Research on Organizational 

Collaboration. Educational Leadership. 1986. Vol. 43. No 5. P. 

24 

Кооперуючись, організації 

досягають взаємної згоди, 

але їх спільна діяльність не 

виходить за межі цього 

рівня 

Hord S.M. A Synthesis of Research on Organizational 

Collaboration. Educational Leadership. 1986. Vol. 43. No 5. P. 

22 

http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/graspp-old/courses/2013/documents/5140143_4a.pdf
http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/graspp-old/courses/2013/documents/5140143_4a.pdf
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Закінчення табл. Д 

 

Кожна організація в межах 

кооперації виконує свою 

частку роботи незалежним 

чином (хоча й 

координується з іншими). 

Загальний план хоча й 

існує, але у більшості 

випадків він визначається 

не спільно, а скоріше 

розробляється однією 

організацією і вимагає 

незначної спільної 

діяльності, принаймні, у 

той час, коли результати 

діяльності однієї організації 

використовуються іншою 

організацією. Спільність 

цілей проявляється у тому 

сенсі, що результати 

діяльності організацій 

можуть бути доповнені або 

об’єднані для отримання 

кінцевого продукту чи 

послуги  

Camarinha-Matos L. M., Afsarmanesh H., Ermilova E. et al. A 

reference model for Collaborative Networks. Project funded by 

the European Community under the "Information Society 

Technology" Programme. 2004. P. 8-9 

*Складено автором за матеріалами перелічених робіт
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Таблиця Е.1 – Розрахункові дані показників, що характеризують рівень інноваційної активності ВПД в Україні 

  

Частка підприємств галузі, які 

займалися інноваційною 
діяльністю у загальній кількості 

підприємств галузі, % 

Частка підприємств галузі, що 

впроваджували інновації у 
загальній кількості підприємств 

галузі, % 

Загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність 

у розрахунку на 1 інноваційне підприємство 

галузі, тис грн 

Частка підприємств галузі, що 

реалізували інноваційну 
продукцію у загальній кількості 

підприємств галузі, %  

Загальний обсяг реалізованої інноваційної 

продукції у розрахунку на 1 інноваційне 

підприємство галузі, тис грн 

2015 2016 2017  2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017  2018 2019 2015 2016 2017  2018 2019  2015 2016 2017  2018. 2019  

Промисловість 

України 
17,3 18,9 16,2 16,4 15,8 15,2 16,6 14,3 15,6 13,9 16764,2 27853,1 12012,0 15675,8 18185,3 12,0 14,3 9,6 14,2 8,9 27973,4 д/в2 23338,9 31996,3 43817,0 

Добувна 

промисловість і 

розроблення 
кар’єрів  

9,0 9,3 10,1 4,7 11,5 5,2 7,9 8,4 4,3 9,1 13367,2 68376,7 38161,4 85070,6 93078,7 3,6 4,2 4,4 3,9 4,1 2555,7 д/в 20864,7 27883,6 25113,5 

добування 
кам’яного та 

бурого вугілля 
7,3 3,0 8,8 к1 10,5 2,4 3,0 8,8  к 2,6 320,2 641,0 779,9 к  340,5 - - 2,9 - - - д/в к - - 

Переробна 
промисловість 

19,5 21,1 18,0 19,3 17,2 17,5 18,9 16,2 18,4 15,3 17538,6 28504,8 11550,8 14995,0 15876,7 14,4 17,1 11,6 17,1 10,6 30489,8 д/в 25344,1 33146,7 48334,4 

виробництво 

харчових прод., 
напоїв і тютюно-

вих виробів 

18,1 18,9 17,8 19,8 15,7 16,8 17,1 16,8 18,3 14,2 8653,2 12861,7 8395,2 6999,3 28067,6 14,5 16,0 12,5 17,5 11,4 27385 д/в 28214,8 32944,6 36582,0 

текстильне вир-

во, вир-во одягу, 

шкіри, виробів зі 
шкіри та інших 

матеріалів   

13,2 15,5 8,7 11,1 11,5 12,5 12,6 7,4 10,5 9,2 1011,7 1572,4 3458,0 2271,2 2036,1 6,9 7,7 3,4 9,8 4,3 2821,2 д/в 12292,0 12501,9 1309,2 

виготовлення 
виробів з дере-

вини, вироб-

ництво паперу та 
поліграфічна 

діяльність  

12,1 14,2 14,0 11,5 12,7 9,8 12,1 12,5 10,2 12,1 3988,8 12623,1 11415,0 12480,9 9672,0 7,4 9,3 6,9 9,6 6,2 18754,9 д/в 8411,6 35025,3 15374,1 

виробництво кок-

су та продуктів 
нафтоперероб-

лення  

28,6 31,8 13,6 13,0 15,0 14,3 31,8 9,1 13,0 10,0 4482,4 17709,6 4059,6 326,5 к 9,5 13,6 4,5 8,7 5,0 45103,3 д/в к к к 

виробництво 

хімічних ре-
чових і хімічної 

продукції  

27,0 23,7 25,0 24,8 19,8 22,1 19,2 19,6 22,4 18,0 2974,6 2361,7 6567,2 2771,9 26647,5 19,0 21,2 14,9 20,5 13,4 43611,9 д/в 11958,2 24091,4 12974,5 

виробництво 

основних фарма-

цевтичних про-
дуктів і фарма-

цевтичних 

препаратів 

47,5 50,9 53,8 55,7 47,6 45,9 47,4 47,7 54,1 44,4 54806,4 22532,1 22586,9 17500,7 48306,3 41,0 47,4 44,6 55,7 41,3 21534,9 д/в 13615,1 25875,4 22257,0 
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Закінчення таблиці Е.1 
виробництво 

гумових і 

пластмасових 
виробів, іншої 

неметалевої 

мінеральної 
продукції 

12,8 17,6 10,8 11,7 13,6 11,7 15,2 10,1 11,7 12,1 1878,1 8376,6 8180,9 14626,3 7789,1 8,5 12,1 6,8 9,3 6,8 8316,6 д/в 20689,6 35460,7 20082,1 

металургійне 

виробництво, 
виробництво 

готових 

металевих 

виробів, крім 

виробництва 

машин і 
устаткування  

17,5 21,7 18,9 18,1 15,5 14,6 21,4 16,4 17,0 13,3 121559,2 198339,0 13815,2 64310,3 31643,1 11,9 19,3 10,7 15,2 8,5 94994,3 д/в 52986,1 53894,2 209179,8 

виробництво 

комп’ютерів, 
електронної та 

оптичної 

продукції 

37,5 40,0 34,0 37,6 34,4 36,5 38,9 29,0 33,3 31,2 4713,5 4375,7 4050,4 13450,9 6924,6 30,8 35,6 23,0 35,5 23,7 11951,1 д/в 11687,9 29854,1 27544,4 

виробництво 

електричного 

устаткування 
28,2 24,5 25,2 29,7 22,7 24,1 20,4 20,6 29,7 20,9 3868,4 6788,8 16245,9 11696,4 13054,3 23,5 19,7 15,5 27,7 14,1 28936,7 д/в 19247,9 30058,5 40031,6 

виробництво 

машин і устат-
кування, не від-

несених до інших 

угруповань  

26,2 26,3 22,6 26,9 24,1 24,1 23,9 20,0 26,6 19,9 8594,4 15289,0 17829,3 12205,5 12744,6 20,2 23,9 15,7 23,8 14,5 37321,2 д/в 29137,0 21566,9 62206,7 

виробництво 

автотранспортни

х засобів, 
причепів і 

напівпричепів та 

інших 
транспортних 

засобів 

36,9 41,6 30,2 31,1 25,7 33,9 38,3 29,9 31,1 23,4 7731,8 11114,9 25105,2 17748,0 8061,9 30,9 37,0 23,7 28,1 18,3 35856,4 д/в 50114,2 72051,7 53130,2 

виробництво 

меблів, іншої 
продукції, 

ремонт і монтаж 

машин і 
устаткування  

14,1 14,9 13,1 14,8 15,3 12,7 12,6 11,8 14,5 13,9 1640,8 3131,1 1672,0 3691,2 3221,8 9,3 11,7 7,5 13,9 8,1 7836,9 д/в 3857,8 14273,9 6081,2 

1 Конфіденційна інформація (тут і надалі).  
2 Дані відсутні (тут і надалі).  

* Розраховано і складено автором за: Наукова та інноваційна діяльність України. 2019. Державна служба статистики України. Київ. 2020, с. 75, 79,  

86, 92, 94; Наукова та інноваційна діяльність України. 2018. Державна служба статистики України. Київ. 2019, с. 67, 75, 80, 82; Наукова та інноваційна  

діяльність України. 2017. Державна служба статистики України. Київ. 2018, с. 87, 101, 103; Наукова та інноваційна діяльність України. 2016.  

Державна служба статистики України. Київ. 2017, с. 88, 89, 93, 94, 109; Наукова та інноваційна діяльність України. 2015. Державна служба  

статистики України. Київ. 2016, с. 144, 149, 160, 168, 171, 172.   
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Таблиця Е.2 – Часткові індекси показників, що характеризують рівень інноваційної активності ВПД в Україні 

  

Частка підприємств галузі, які 

займалися інноваційною діяльністю у 

загальній кількості підприємств галузі, 
% 

Частка підприємств галузі, що 
впроваджували інновації у загальній 

кількості підприємств галузі, % 

Загальний обсяг витрат на інноваційну 
діяльність у розрахунку на 1 інноваційне 

підприємство галузі, тис грн 

Частка підприємств галузі, що 

реалізували інноваційну продукцію у 

загальній кількості промислових 
підприємств галузі, %  

Загальний обсяг реалізованої інноваційної 

продукції у розрахунку на 1 інноваційне 

підприємство галузі,  
тис грн 

2015р. 2016р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2015р. 2016р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2015р. 2016р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2015р. 2016р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2015р. 2016р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Промисловість 

України 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Добувна 
промисловість і 

розроблення 

кар’єрів  

0,520 0,492 0,623 0,287 0,728 0,342 0,476 0,587 0,276 0,655 0,797 2,455 3,177 5,427 5,118 0,300 0,294 0,458 0,275 0,461 0,091 д/в 0,894 0,871 0,573 

добування 

кам’яного та бурого 
вугілля 

0,422 0,159 0,543 0,000 0,665 0,158 0,181 0,615 0,000 0,187 0,019 0,023 0,065 0,000 0,019 - - 0,302 - - - д/в к - - 

Переробна 
промисловість 

1,127 1,116 1,111 1,177 1,089 1,151 1,139 1,133 1,179 1,101 1,046 1,023 0,962 0,957 0,873 1,200 1,196 1,208 1,204 1,191 1,090 д/в 1,086 1,036 1,103 

виробництво 
харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових 

виробів 

1,046 1,000 1,099 1,207 0,994 1,105 1,030 1,175 1,173 1,022 0,516 0,462 0,699 0,447 1,543 1,208 1,119 1,302 1,232 1,281 0,979 д/в 1,209 1,030 0,835 

текстильне 
виробництво, 

виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі 

шкіри та інших 

матеріалів   

0,763 0,820 0,537 0,677 0,728 0,822 0,759 0,517 0,673 0,662 0,060 0,056 0,288 0,145 0,112 0,575 0,538 0,354 0,690 0,483 0,101 д/в 0,527 0,391 0,030 

виготовлення 

виробів з деревини, 

виробництво 
паперу та 

поліграфічна 

діяльність  

0,699 0,751 0,864 0,701 0,804 0,645 0,729 0,874 0,654 0,871 0,238 0,453 0,950 0,796 0,532 0,617 0,650 0,719 0,676 0,697 0,670 д/в 0,360 1,095 0,351 

виробництво коксу 
та продуктів 

нафтоперероблення  

1,653 1,683 0,840 0,793 0,949 0,941 1,916 0,636 0,833 0,719 0,267 0,636 0,338 0,021 - 0,792 0,951 0,469 0,613 0,562 1,612 д/в … к к 

виробництво 

хімічних речових і 

хімічної продукції  

1,561 1,254 1,543 1,512 1,253 1,454 1,157 1,371 1,436 1,295 0,177 0,085 0,547 0,177 1,465 1,583 1,483 1,552 1,444 1,506 1,559 д/в 0,512 0,753 0,296 

виробництво 

основних фарма-

цевтичних про-
дуктів і фарма-

цевтичних пре-

паратів 

2,746 2,693 3,321 3,396 3,013 3,020 2,855 3,336 3,468 3,194 3,269 0,809 1,880 1,116 2,656 3,417 3,315 4,646 3,923 4,640 0,770 д/в 0,583 0,809 

0,508 

5
0
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Закінчення таблиці Е.2 
виробництво 

гумових і 

пластмасових 
виробів, іншої 

неметалевої 

мінеральної 
продукції 

0,740 0,931 0,667 0,713 0,861 0,770 0,916 0,706 0,750 0,871 0,112 0,301 0,681 0,933 0,428 0,708 0,846 0,708 0,655 0,764 0,297 д/в 0,886 1,108 0,458 

металургійне 

виробництво, 
виробництво 

готових металевих 

виробів, крім 

виробництва машин 

і устаткування  

1,012 1,148 1,167 1,104 0,981 0,961 1,289 1,147 1,090 0,957 7,251 7,121 1,150 4,103 1,740 0,992 1,350 1,115 1,070 0,955 3,396 д/в 2,270 1,684 4,774 

виробництво 
комп’ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції 

2,168 2,116 2,099 2,293 2,177 2,401 2,343 2,028 2,135 2,245 0,281 0,157 0,337 0,858 0,381 2,567 2,490 2,396 2,500 2,663 0,427 д/в 0,501 0,933 0,629 

виробництво 
електричного 

устаткування 

1,630 1,296 1,556 1,811 1,437 1,586 1,229 1,441 1,904 1,504 0,231 0,244 1,352 0,746 0,718 1,958 1,378 1,615 1,951 1,584 1,034 д/в 0,825 0,939 0,914 

виробництво машин 

і устаткування, не 

від-несених до 
інших угруповань  

1,514 1,392 1,395 1,640 1,525 1,586 1,440 1,399 1,705 1,432 0,513 0,549 1,484 0,779 0,701 1,683 1,671 1,635 1,676 1,629 1,334 д/в 1,248 0,674 1,420 

виробництво 

автотранспортних 
засобів, причепів і 

напівпричепів та 

інших 
транспортних 

засобів 

2,133 2,201 1,864 1,896 1,627 2,230 2,307 2,091 1,994 1,683 0,461 0,399 2,090 1,132 0,443 2,575 2,587 2,469 1,979 2,056 1,282 д/в 2,147 2,252 1,213 

виробництво 
меблів, іншої 

продукції, ремонт і 

монтаж машин і 
устаткування  

0,815 0,788 0,809 0,902 0,968 0,836 0,759 0,825 0,929 1,000 0,098 0,112 0,139 0,235 0,177 0,775 0,818 0,781 0,979 0,910 0,280 д/в 0,165 0,446 0,139 

* Розраховано автором за даними таблиці Е.1. 
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Таблиця Е.3 – Групування видів промислової діяльності України за рівнем інноваційної 

активності у 2015 р., 2017 – 2019 роках  

Групи ВПД за рівнем 

інноваційної активності (Іріа) 
Вид промислової діяльності 

Кіль-

кість 

ВПД 

Значенн

я Іріа 

2015 р. 

I група 

ВПД з низьким рівнем 

інноваційної активності 

0,464 ≤Іріа ≤ 1,217 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів   

5 

0,464 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
0,525 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
0,561 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність  
0,574 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 
0,971 

II група 

ВПД із середнім рівнем 

інноваційної активності 

1,218 ≤Іріа ≤ 1,971 

виробництво хімічних речових і хімічної продукції 

5 

1,267 

виробництво електричного устаткування 1,288 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших 

угруповань 
1,326 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції 
1,569 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
1,736 

III група 

ВПД з відносно високим 

рівнем інноваційної 

активності 

Іріа ≥ 1,972 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 

2 

2,644 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і устаткування 
2,722 

2017 р. 

I група 

ВПД з низьким рівнем 

інноваційної активності 

0,445 ≤Іріа ≤ 1,214 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів   

6 

0,445 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
0,544 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
0,730 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 
0,754 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 
1,097 

виробництво хімічних речових і хімічної продукції 1,105 

II група 

ВПД із середнім рівнем 

інноваційної активності 

1,215 ≤Іріа ≤ 1,984 

виробництво електричного устаткування 

4 

1,358 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і устаткування 
1,370 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших 

угруповань 
1,432 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції 
1,472 

III група 

ВПД з відносно високим 

рівнем інноваційної 

активності 

Іріа ≥ 1,985 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 

2 

2,132 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 
2,753 
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Закінчення таблиці Е.3 

2018 р. 

I група 

ВПД з низьким рівнем 

інноваційної активності 

0,515 ≤Іріа ≤ 1,191 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів   

6 

0,515 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
0,698 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 
0,784 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
0,832 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 
1,018 

виробництво хімічних речових і хімічної продукції 1,064 

II група 

ВПД із середнім рівнем 

інноваційної активності 

1,192 ≤Іріа ≤ 1,868 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших 

угруповань 

5 

1,295 

виробництво електричного устаткування 1,470 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції 
1,744 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і устаткування 
1,810 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
1,851 

III група 

ВПД з відносно високим 

рівнем інноваційної 

активності 

Іріа ≥ 1,869 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 
1 2,542 

2019 р. 

I група 

ВПД з низьким рівнем 

інноваційної активності 

0,403 ≤Іріа ≤ 1,203 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів   

6 

0,403 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
0,639 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 
0,651 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
0,676 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 
1,051 

виробництво хімічних речових і хімічної продукції 1,163 

II група 

ВПД із середнім рівнем 

інноваційної активності 

1,204 ≤Іріа ≤ 2,004 

виробництво електричного устаткування 

5 

1,231 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших 

угруповань 
1,341 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
1,404 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції 
1,619 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і устаткування 
1,881 

III група 

ВПД з відносно високим 

рівнем інноваційної 

активності 

Іріа ≥ 2,005 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 
1 2,802 

*Розраховано та складено автором за авторською методикою  



510 

Таблиця Е.4 – Розрахункові дані показників, що характеризують рівень спроможності 

ВПД України до генерації знань 

  

Частка підприємств, що витрачали кошти 

на внутрішні ДіР у загальній кількості 

інноваційних підприємств галузі, % 

Обсяг витрат на внутрішні ДіР у розрахунку на 1 

інноваційне підприємство галузі, тис грн 

2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 

Промисловість України 18,3 27,8 17,1 28,1 15,6 2225,8 2474,5 2557,7 3482,8 3132,8 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів  
4,8 25,0 13,0 18,2 10,7 35,9 9167,6 10727,7 к к 

добування кам’яного та 

бурого вугілля 
- - - - - - - - - - 

Переробна промисловість 19,3 29,8 18,1 28,9 16,9 2422,5 2086,1 2461,5 3124,8 2858,9 

виробництво харчових 

продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 
7,3 11,2 7,2 17,8 4,4 465,3 64,6 33,7 231,2 97,7 

текстильне виробництво, 

виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та 

інших матеріалів   

5,0 22,9 3,6 20,0 5,0 239,7 197,8 к 268,9 - 

виготовлення виробів з 

деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна 

діяльність  

5,6 12,2 2,2 8,1 2,3 86 96,7 к 548,5 - 

виробництво коксу та 

продуктів нафто-

перероблення  
- - - - - - - к - - 

виробництво хімічних 

речових і хімічної 

продукції  
20,5 45,9 19,5 30,0 17,6 1252,3 302,3 4166,6 870,9 9684,3 

виробництво основ-них 

фармацевтичних про-

дуктів і фармацевтичних 

препаратів 

44,8 55,2 45,7 67,6 53,3 29709,2 12899,2 9387,0 10670,1 18969,6 

виробництво гумових і 

пластмасових виробів, 

іншої не-металевої 

мінеральної продукції 

10,3 22,2 12,5 16,9 5,6 9,9 633,6 1216,5 695,5 к 

металургійне виробниц-

тво, виробництво готових 

металевих виробів, крім 

виробництва машин і 

устаткування  

20,0 28,8 13,0 20,3 17,2 231,5 501,6 810,2 1636,3 187,5 

виробництво 

комп’ютерів, електронної 

та оптичної продукції 
46,2 77,8 44,1 51,4 40,6 2475,7 2535,6 2938,7 7819,7 3615,2 

виробництво 

електричного 

устаткування 
29,2 30,6 35,9 45,7 43,2 2592,1 4441 6623,4 5694,3 8052,9 

виробництво машин і 

устаткування, не від-

несених до інших 

угрупувань  

28,7 45,5 26,1 36,0 25,0 4734,8 7591,6 6638,6 6120,3 5329,0 

виробництво авто-

транспортних засобів, 

причепів і напівпричепів 

та інших транспорт-них 

засобів 

41,0 48,4 39,2 51,9 42,2 2479,6 3422,6 4146,7 10760,2 3993,5 

виробництво меблів, 

іншої продукції, ремонт і 

монтаж машин і 

устаткування  

8,0 21,7 4,8 26,0 3,6 145,6 37,9 к 1121,4 к 

* Розраховано і складено автором за: Наукова та інноваційна діяльність України. 2019. Державна служба 

статистики України. Київ. 2020, с. 75, 79; Наукова та інноваційна діяльність України. 2018. Державна служба 

статистики України. Київ. 2019, с. 67, 70; Наукова та інноваційна діяльність України. 2017. Державна служба 

статистики України. Київ. 2018, с. 87, 90; Наукова та інноваційна діяльність України. 2016. Державна служба 

статистики України. Київ. 2017, с. 88, 89, 93, 94.  
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Таблиця Е.5 – Часткові індекси показників, що характеризують рівень спроможності 

ВПД України до генерації знань 

 

Частка підприємств, що витрачали кошти на 

внутрішні ДіР у загальній кількості 

інноваційних підприємств галузі, % 

Обсяг витрат на внутрішні ДіР у розрахунку 

на 1 інноваційне підприємство галузі,  

тис грн 

2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 

Промисловість 

України 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Добувна промисловість 

і розроблення кар’єрів  
0,262 0,899 0,760 0,648 0,686 0,016 3,705 4,194 к к 

добування кам’яного та 

бурого вугілля 
- - - - - - - - - - 

Переробна 

промисловість 
1,055 1,072 1,058 1,028 1,083 1,088 0,843 0,962 0,897 0,913 

виробництво харчових 

продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 
0,399 0,403 0,421 0,633 0,282 0,209 0,026 0,013 0,066 0,031 

текстильне вир-во, 

виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри 

та інших матеріалів   

0,273 0,824 0,211 0,712 0,321 0,108 0,080 к 0,077 - 

виготовлення виробів з 

деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна 

діяльність  

0,306 0,439 0,129 0,288 0,147 0,039 0,039 к 0,157 - 

виробництво коксу та 

продуктів 

нафтоперероблення  
- - - - - - - к - - 

виробництво хімічних 

речових і хімічної 

продукції  
1,120 1,651 1,140 1,068 1,128 0,563 0,122 1,629 0,250 3,091 

виробництво основних 

фармацевтичних 

продуктів і 

фармацевтичних 

препаратів 

2,448 1,986 2,673 2,406 3,417 13,348 5,213 3,670 3,064 6,055 

виробництво гумових і 

пластмасових виробів, 

іншої неметалевої 

мінеральної продукції 

0,563 0,799 0,731 0,601 0,359 0,004 0,256 0,476 0,200 к 

металургійне 

виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів, крім 

виробництва машин і 

устаткування  

1,093 1,036 0,760 0,722 1,103 0,104 0,203 0,317 0,470 0,060 

виробництво 

комп’ютерів, 

електронної та оптичної 

продукції 

2,525 2,799 2,579 1,829 2,603 1,112 1,025 1,149 2,245 1,154 

виробництво електрич-

ного устаткування 
1,596 1,101 2,099 1,626 2,769 1,165 1,795 2,590 1,635 2,571 

виробництво машин і 

устаткування, не від-

несених до інших 

угрупувань  

1,568 1,637 1,526 1,281 1,603 2,127 3,068 2,596 1,757 1,701 

виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів та інших 

транспортних засобів 

2,240 1,741 2,292 1,847 2,705 1,114 1,383 1,621 3,090 1,275 

виробництво меблів, 

іншої продукції, ремонт 

і монтаж машин і 

устаткування  

0,437 0,781 0,281 0,925 0,231 0,065 0,015 к 0,322 к 

* Розраховано автором за даними таблиці Е.4 
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Таблиця Е.6 – Розподіл видів промислової діяльності України за інтегральним індексом 

рівня спроможності до генерації знань (ІГЗ) 

  

Інтегральний індекс рівня спроможності 

ВПД до генерації знань 

Ранги інтегрального 

індексу 

2015р. 2016р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2015р. 2016р. 2018 р. 

Промисловість України 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів  
0,139 2,302 2,477 к к - - - 

добування кам’яного та бурого 

вугілля 
- - - - - - - - 

Переробна промисловість 1,072 0,957 1,010 0,963 0,998 - - - 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 
0,304 0,214 0,217 0,350 0,157 8 12 11 

текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів   

0,190 0,452 к 0,394 0,160 11 9 10 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність  

0,172 0,239 к 0,223 0,147 12 11 12 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення  
- - к - - - - - 

виробництво хімічних речових і 

хімічної продукції  
0,841 0,887 1,385 0,659 2,110 6 6 6 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 

7,898 3,599 3,171 2,735 4,736 1 1 1 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції 

0,284 0,527 0,603 0,401 к 9 8 9 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і 

устаткування  

0,598 0,619 0,539 0,596 0,581 7 7 8 

виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції 
1,818 1,912 1,864 2,037 1,878 3 3 3 

виробництво електричного 

устаткування 
1,380 1,448 2,345 1,631 2,670 5 5 4 

виробництво машин і устаткування, 

не віднесених до інших угруповань  
1,848 2,352 2,061 1,519 1,652 2 2 5 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів та 

інших транспортних засобів 

1,677 1,562 1,957 2,468 1,990 4 4 2 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і 

устаткування  

0,251 0,398 к 0,624 к 10 10 7 

* Розраховано і складено автором на основі даних таблиці Е.5 
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Таблиця Е.7 – Розрахунок інтервалів групування ВПД України за рівнем їх 

спроможності до генерації знань 

Кількість груп ВПД України за ІГЗ Інтервали групування для кожного 

року 

𝑘 = 1 + 2,233 log10 12 = 1 + 2,233 ∗ 1,08 = 3 

 
ℎ2015 =

7,898 − 0,172

3
= 2,58 

ℎ2016 =
3,599 − 0,214

3
= 1,13 

ℎ2018 =
2,735 − 0,223

3
= 0,84 

 

Таблиця Е.8 – Групування ВПД України за рівнем їх спроможності до генерації знань у 

2015, 2016 і 2018 роках  

Групи ВПД за рівнем 

спроможності до генерації 

знань (ІГЗ) 

Вид промислової діяльності 

Кіль-

кість 

ВПД 

Значення 

ІГЗ 

2015 р. 

I група 

ВПД слабо орієнтовані на 

генерування знань 

0,172 ≤ІГЗ ≤ 2,752 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу 

та поліграфічна діяльність 

11 

0,172 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів   
0,190 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
0,251 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
0,284 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 
0,304 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 

0,598 

виробництво хімічних речових і хімічної продукції 0,841 

виробництво електричного устаткування 1,380 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
1,677 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції 
1,818 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до 

інших угруповань 
1,848 

III група 

ВПД значною мірою 

орієнтовані на 

генерування знань 

ІГЗ ≥ 5,334 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 
1 7,898 
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Закінчення таблиці Е.8 

2016 р. 

I група 

ВПД слабо орієнтовані на 

генерування знань 

0,214 ≤ІГЗ ≤ 1,344 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 

7 

0,214 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу 

та поліграфічна діяльність 
0,239 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
0,398 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів   
0,452 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
0,527 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 

0,619 

виробництво хімічних речових і хімічної продукції 0,887 

II група 

ВПД помірно орієнтовані 

на генерування знань 

1,345 ≤ІГЗ ≤ 2,475 

виробництво електричного устаткування 

4 

1,448 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
1,562 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції 
1,912 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до 

інших угруповань 
2,352 

III група 

ВПД значною мірою 

орієнтовані на 

генерування знань 

ІГЗ ≥ 2,476 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 
1 3,599 

2018 р. 

I група 

ВПД слабо орієнтовані на 

генерування знань 

0,223 ≤ІГЗ ≤ 1,063 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу 

та поліграфічна діяльність 

7 

0,223 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 
0,350 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів   
0,394 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
0,401 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 

0,596 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
0,624 

виробництво хімічних речових і хімічної продукції 0,659 

II група 

ВПД помірно орієнтовані 

на генерування знань 

1,064 ≤ІГЗ ≤ 1,904 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до 

інших угруповань 
2 

1,519 

виробництво електричного устаткування 1,631 

III група 

ВПД значною мірою 

орієнтовані на 

генерування знань 

ІГЗ ≥ 1,905 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції 

3 

2,037 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
2,468 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 
2,735 

*Розраховано та складено автором за авторською методикою 
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Таблиця Е.9 – Розрахункові дані показників, що характеризують модель інноваційної поведінки підприємств ВПД України як 

технологічних послідовників  

  

Частка підприємств, що витрачали кошти 

на зовнішні ДіР у загальній кількості 

інноваційних підприємств галузі, % 

Частка підприємств, що витрачали кошти 

на придбання машин, обладнання та 

програмного забезпечення у загальній 

кількості інноваційних підприємств 

галузі, % 

Частка підприємств, що витрачали кошти 

на придбання інших зовнішніх знань у 

загальній кількості інноваційних 

підприємств галузі, % 

Частка обсягу витрат на придбання 

машин, обладнання та програмного 

забезпечення у загальній сумі витрат на 

інновації за даним ВПД, % 

2015р. 2016р. 2017р.  2018р. 2019р. 2015р. 2016р. 2017р.  2018р. 2019р. 2015р. 2016р. 2017р.  2018р. 2019р. 2015р. 2016р. 2017р.  2018р. 
2019р

. 

Промисловість 

України 
8,5 12,4 8,2 8,5 8,8 56,7 70,7 65,9 41,2 64,7 3,9 8,9 5,7 5,1 н/д 80,7 85,4 64,7 68,1 71,6 

Добувна 

промисловість і 

розроблення 

кар’єрів  

28,6 30,0 26,1 18,2 3,2 61,9 90,0 70,0 54,5 71,4 9,5 10,0 8,7 18,2 н/д 31,9 82,5 33,7 54,2 54,2 

добування 

кам’яного та 

бурого вугілля 

33,3 - 33,3 - 25,0 33,3 100,0 66,7 - 100,0 - - - - н/д 0,9 100,0 к - к 

Переробна 

промисловість 
7,6 12,5 7,6 8,4 7,6 55,1 68,9 63,8 41,4 63,2 3,3 9,4 5,9 4,9 н/д 81,5 86,8 66,9 69,0 74,8 

вир-во харчових 

про-дуктів, 

напоїв і 

тютюнових 

виробів 

3,9 6,5 1,8 3,1 4,4 51,7 75,3 65,3 39,8 61,4 3,4 8,2 3,6 2,6 н/д 86,2 90,5 79,4 81,5 94,3 

текстильне вир-

во, вир-во одягу, 

шкіри, виробів зі 

шкіри та інших 

матеріалів   

- 8,3 - 2,9 - 65,0 75,0 75,0 51,4 70,0 2,5 12,5 - 8,6 н/д 74,7 81,1 87,3 85,0 88,7 

вигот. виробів з 

деревини, вир-во 

паперу та 

поліграфічна 

діяльність  

- 7,3 2,2 - - 63,9 80,5 73,3 45,9 72,1 - 12,2 - - н/д 86,7 92,1 98,1 72,9 97,0 

виробництво 

коксу та продук-

тів нафтоперер.  

33,3 28,6 33,3 33,3 33,3 66,7 71,4 33,3 33,4 33,3 - - - - н/д 19,6 97,8 к к к 

виробництво 

хімічн. речових і 

хімічн. продукції  

9,1 21,6 4,8 7,5 14,7 38,6 59,5 52,4 27,5 55,9 4,5 21,6 4,8 5,0 н/д 30,8 49,4 21,3 61,3 59,0 

вир-во основних 

фармац. про-

дуктів і фарма-

цевтичних пре-

паратів 

31,0 44,8 37,1 41,2 20,0 51,7 58,6 42,9 32,4 40,0 6,9 6,9 17,1 8,8 н/д 35,8 21,7 39,5 22,0 

47,2 

5
1

5
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Закінчення таблиці Е.9 

виробництво 

гумових і пласт-

масових виробів, 

іншої немета-

левої мінераль-

ної продукції 

2,9 11,1 5,4 3,4 4,2 66,2 70,4 71,4 50,8 69,4 - 3,7 3,6 3,4 н/д 93,2 83,2 78,8 77,1 80,6 

металургійне 

виробництво, 

виробництво 

готових мета-

левих виробів, 

крім виробниц-

тва машин і 

устаткування  

16,9 24,7 13,0 14,5 12,5 61,5 72,6 70,0 39,1 64,1 1,5 13,7 5,8 4,3 н/д 99,6 96,6 92,1 92,7 96,5 

виробництво 

комп’ютерів, 

електронної та 

оптичної 

продукції 

5,1 8,3 8,8 5,7 9,4 46,2 41,7 58,8 28,6 62,5 - 5,6 5,9 5,7 н/д 37,9 32,7 23,1 41,3 34,5 

виробництво 

електричного 

устаткування 

8,3 11,1 10,3 8,7 13,5 45,8 58,3 56,4 39,1 59,5 4,2 16,7 10,3 4,3 н/д 20,3 30,3 38,8 44,2 37,3 

виробництво 

машин і устатку-

вання, не відне-

сених до інших 

угрупувань  

11,5 12,9 10,1 11,6 11,3 52,9 66,2 65,2 40,7 61,3 3,4 10,4 10,1 7,0 н/д 38,0 44,1 55,4 38,2 47,9 

виробництво 

автотранспортни

х засобів, приче-

пів і напівприче-

пів та інших 

транспортних 

засобів 

6,6 9,4 9,8 11,5 8,9 57,4 65,6 64,7 55,8 64,4 6,6 1,6 5,9 11,5 н/д 39,4 42,5 71,2 23,6 32,7 

виробництво 

меблів, іншої 

продукції, ре-

монт і монтаж 

машин і 

устаткування  

4,0 4,3 2,4 6,0 3,6 62,0 71,7 59,5 44,0 70,9 8,0 10,9 9,5 4,0 н/д 88,5 86,5 96,7 52,8 92,9 

* Розраховано і складено автором за: Наукова та інноваційна діяльність України. 2019. Державна служба статистики України. Київ. 2020, с. 75, 

76, 79, 80; Наукова та інноваційна діяльність України. 2018. Державна служба статистики України. Київ. 2019, с. 67, 70; Наукова та інноваційна 

діяльність України. 2017. Державна служба статистики України. Київ. 2018, с. 87, 90; Наукова та інноваційна діяльність України. 2016. 

Державна служба статистики України. Київ. 2017, с. 88, 89, 93, 94. 5
1

6
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Таблиця Е.10 – Часткові індекси показників, що характеризують модель інноваційної поведінки підприємств ВПД України як 

технологічних послідовників 

  

Частка підприємств, що витрачали кошти на 

зовнішні ДіР у загальній кількості інноваційних 
підприємств галузі, % 

Частка підприємств, що витрачали кошти на 
придбання машин, обладнання та програмного 

забезпечення у загальній кількості інноваційних 

підприємств галузі, % 

Частка підприємств, що витрачали кошти на 

придбання інших зовнішніх знань у загальній 
кількості інноваційних підприємств галузі, % 

Частка обсягу витрат на придбання машин, 
обладнання та програмного забезпечення у 

загальній сумі витрат на інновації за даним 

ВПД, % 

2015р. 2016р. 2017р.  2018р. 2019р. 2015р. 2016р. 2017р.  2018р. 2019р. 2015р. 2016р. 2017р.  2018р. 2019р. 2015р. 2016р. 2017р.  2018р. 2019р. 

Промисловість 

України 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Добувна промис-

ловість і розроб-

лення кар’єрів  

3,365 2,419 3,183 2,141 0,364 1,092 1,273 1,062 1,323 1,104 2,436 1,124 1,526 3,569 н/д 0,395 0,966 0,521 0,796 0,757 

добування 

кам’яного та 

бурого вугілля 

3,918 - 4,061 - 2,841 0,587 1,414 1,012 - 1,546 - - - - н/д 0,011 1,171 к - к 

Переробна 

промисловість 
0,894 1,008 0,927 0,988 0,864 0,972 0,975 0,968 1,005 0,977 0,846 1,056 1,035 0,961 н/д 1,010 1,016 1,034 1,013 1,045 

вир-во харчов. 

прод., напоїв і 

тютюнових 

виробів 

0,459 0,524 0,220 0,365 0,500 0,912 1,065 0,991 0,966 0,949 0,872 0,921 0,632 0,510 н/д 1,068 1,060 1,227 1,197 1,317 

текстильне вир-

во, вир-во одягу, 

шкіри, виробів зі 

шкіри та інших 

матеріалів   

- 0,669 - 0,341 - 1,146 1,061 1,138 1,248 1,082 0,641 1,404 - 1,686 н/д 0,926 0,950 1,349 1,248 1,239 

виг-ня виробів з 

деревини, вир-во 

паперу та полігр. 

діяльність  

- 0,589 0,268 - - 1,127 1,139 1,112 1,114 1,114 - 1,371 - - н/д 1,074 1,078 1,516 1,070 1,355 

виробництво 

коксу та продук-

тів нафтоперер.  

3,918 2,306 4,061 3,918 3,784 1,176 1,010 0,505 0,811 0,515 - - - - н/д 0,243 1,145 к к к 

виробництво 

хім. речових і 

продукції  

1,071 1,742 0,585 0,882 1,670 0,681 0,842 0,795 0,667 0,864 1,154 2,427 0,842 0,980 н/д 0,382 0,578 0,329 0,900 0,824 

виробництво 

осн. фармацевт. 

продуктів і 

препаратів 

3,647 3,613 4,524 4,847 2,273 0,912 0,829 0,651 0,786 0,618 1,769 0,775 3,000 1,725 н/д 0,444 0,254 0,611 0,323 0,659 

виробництво гу-

мових і пластм. 

виробів, іншої 

неметалевої 

мінеральної 

продукції 

0,341 0,895 0,659 0,400 0,477 1,168 0,996 1,083 1,233 1,073 - 0,416 0,632 0,667 н/д 1,155 0,974 1,218 1,132 

1,126 

5
1

7
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Закінчення таблиці Е.10 
металургійне 

виробництво, 

виробництво 

готових метале-

вих виробів, крім 

виробництва 

машин і 

устаткування  

1,988 1,992 1,585 1,706 1,420 1,085 1,027 1,062 0,949 0,991 0,385 1,539 1,018 0,843 н/д 1,234 1,131 1,423 1,361 1,348 

виробництво 

комп’ютерів, 

електронної та 

оптичної 

продукції 

0,600 0,669 1,073 0,671 1,068 0,815 0,590 0,892 0,694 0,966 - 0,629 1,035 1,118 н/д 0,470 0,383 0,357 0,606 0,482 

виробництво 

електричного 

устаткування 

0,976 0,895 1,256 1,024 1,534 0,808 0,825 0,856 0,949 0,920 1,077 1,876 1,807 0,843 н/д 0,252 0,355 0,600 0,649 0,521 

виробництво 

машин і устатку-

вання, не відне-

сених до інших 

угруповань  

1,353 1,040 1,232 1,365 1,284 0,933 0,936 0,989 0,988 0,947 0,872 1,169 1,772 1,373 н/д 0,471 0,516 0,856 0,561 0,669 

виробництво 

автотрансп-них 

засобів, причепів 

і напівпричепів 

та інших 

транспортних 

засобів 

0,776 0,758 1,195 1,353 1,011 1,012 0,928 0,982 1,354 0,995 1,692 0,180 1,035 2,255 н/д 0,488 0,498 1,100 0,347 0,457 

виробництво 

меблів, іншої 

продукції, 

ремонт і монтаж 

машин і 

устаткування  

0,471 0,347 0,293 0,706 0,409 1,093 1,014 0,903 1,068 1,096 2,051 1,225 1,667 0,784 н/д 1,097 1,013 1,495 0,775 1,297 

* Розраховано автором за даними таблиці Е.9 

5
1

8
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Таблиця Е.11 – Розподіл видів промислової діяльності України за інтегральним 

індексом, що  характеризує їх належність до технологічних послідовників (ІТП)* 

  

Інтегральний індекс належності ВПД 

до технологічних послідовників 
Ранги інтегрального індексу 

2015р. 2016р. 2017 р. 2018 р. 2015р. 2016р. 2017 р. 2018 р. 

Промисловість України 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - - 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів  
1,822 1,445 1,573 1,957 - - - - 

добування кам’яного та бурого 

вугілля 
1,129 0,646 к -         

Переробна промисловість 0,930 1,014 0,991 0,992 - - - - 

виробництво харчових 

продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 

0,828 0,893 0,767 0,759 6 9 9 11 

текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших 

матеріалів   

0,678 1,021 0,622 1,131 9 5 12 4 

виготовлення виробів з 

деревини, виробництво паперу 

та поліграфічна діяльність  

0,550 1,044 0,724 0,546 11 4 10 12 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення  
1,334  1,115   к к  - - - - 

виробництво хімічних речових і 

хімічної продукції  
0,822 1,397 0,638 0,857 7 2 11 8 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 

1,693 1,368 2,196 1,921 1 3 1 1 

виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної 

продукції 

0,666 0,820 0,898 0,858 10 10 7 7 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва 

машин і устаткування  

1,173 1,422 1,272 1,215 3 1 2 3 

виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної 

продукції 

0,471 0,568 0,839 0,772 12 12 8 10 

виробництво електричного 

устаткування 
0,778 0,988 1,130 0,866 8 6 4 6 

виробництво машин і 

устаткування, не віднесених до 

інших угруповань  

0,907 0,915 1,212 1,072 5 7 3 5 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів та інших 

транспортних засобів 

0,992 0,591 1,078 1,327 4 11 6 2 

виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування  

1,178 0,900 1,089 0,833 2 8 5 9 

* Розраховано і складено автором на основі даних таблиць Е.10 
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Таблиця Е.12 – Розрахунок інтервалів групування ВПД України за інтегральним 

індексом, що характеризує їх належність до технологічних послідовників (ІТП)* 

Кількість груп ВПД України за ІТП Інтервали групування для кожного 

року 

𝑘 = 1 + 2,233 log10 12 = 1 + 2,233 ∗ 1,08 = 3 

 
ℎ2015 =

1,693 − 0,471

3
= 0,407 

ℎ2016 =
1,422 − 0,568

3
= 0,285 

ℎ2017 =
2,196 − 0,622

3
= 0,525 

ℎ2018 =
1,921 − 0,546

3
= 0,458 

 

Таблиця Е.13 – Групування ВПД України за їх належністю до технологічних 

послідовників у 2015-2018 роках* 

Групи ВПД за їх 

належністю до 

технологічних 

послідовників (Ітп) 

Вид промислової діяльності 

Кіль-

кість 

ВПД 

Значення 

Ітп 

2015 р. 

I група 

ВПД слабо орієнтовані на 

технологічні запозичення 

0,471 ≤Ітп ≤ 0,878 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції 

7 

0,471 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу 

та поліграфічна діяльність 
0,550 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
0,666 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів   
0,678 

виробництво електричного устаткування 0,778 

виробництво хімічних речових і хімічної продукції 0,822 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 
0,828 

II група 

ВПД помірно орієнтовані 

на технологічні 

запозичення 

0,879 ≤Ітп ≤ 1,286 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до 

інших угруповань 

4 

0,907 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
0,992 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 

1,173 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
1,178 

III група 

ВПД значною мірою 

орієнтовані на 

технологічні запозичення 

Ітп ≥ 1,287 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 
1 1,693 
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Продовження таблиці Е.13 

2016 р. 

I група 

ВПД слабо орієнтовані на 

технологічні запозичення 

0,568 ≤Ітп ≤ 0,853 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції 

3 

0,568 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
0,591 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
0,820 

II група 

ВПД помірно орієнтовані на 

технологічні запозичення 

0,854 ≤Ітп ≤ 1,139 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 

6 

0,893 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
0,900 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до 

інших угруповань 
0,915 

виробництво електричного устаткування 0,988 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів   
1,021 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 
1,044 

III група 

ВПД значною мірою 

орієнтовані на технологічні 

запозичення 

Ітп ≥ 1,140 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 

3 

1,368 

виробництво хімічних речових і хімічної продукції 1,397 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 

1,422 

2017 р. 

I група 

ВПД слабо орієнтовані на 

технологічні запозичення 

0,622 ≤Ітп ≤ 1,147 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів   

9 

0,622 

виробництво хімічних речових і хімічної продукції 0,638 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 
0,724 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 
0,767 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції 
0,839 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
0,898 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
1,078 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
1,089 

виробництво електричного устаткування 1,130 

II група 

ВПД помірно орієнтовані на 

технологічні запозичення 

1,148 ≤Ітп ≤ 1,673 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до 

інших угруповань 

2 

1,212 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 

1,272 

III група 

ВПД значною мірою 

орієнтовані на технологічні 

запозичення 

Ітп ≥ 1,674 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 
1 2,196 
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Закінчення таблиці Е.13 

2018 р. 

I група 

ВПД слабо орієнтовані на 

технологічні запозичення 

0,546 ≤Ітп ≤ 1,004 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу 

та поліграфічна діяльність 

7 

0,546 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 
0,759 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції 
0,772 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
0,833 

виробництво хімічних речових і хімічної продукції 0,857 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
0,858 

виробництво електричного устаткування 0,866 

II група 

ВПД помірно орієнтовані 

на технологічні 

запозичення 

1,005 ≤Ітп ≤ 1,463 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до 

інших угруповань 

4 

1,072 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів   
1,131 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 

1,215 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
1,327 

III група 

ВПД значною мірою 

орієнтовані на 

технологічні запозичення 

Ітп ≥ 1,464 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 
1 1,921 

*Розраховано та складено автором за авторською методикою 
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Таблиця Е.14 – Розрахункові дані показників, що характеризують модель інноваційної поведінки підприємств ВПД України як 

виробників інноваційної продукції* 

  

Частка підприємств галузі, що впроваджували 

інноваційні види продукції у загальній кількості 

інноваційних підприємств галузі,% 

Частка підприємств галузі, що реалізували інноваційну 

продукцію у загальній кількості промислових 

підприємств галузі, %  

Загальний обсяг реалізованої інноваційної продукції у 

розрахунку на 1 інноваційне підприємство, тис грн 

Частка ІАП галузі, що реалізували інноваційну 

продукцію, яка була новою для ринку, %  

2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 2015р. 2016р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2015р. 2016р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2015р. 2016р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Промисловість 

України 
50,2 63,4 47,2 82,0 43,0 12,0 14,3 9,6 14,2 8,9 27973,4 н/д 23338,9 31996,3 43817,0 24,9 28,8 27,6 28,5 25,8 

Добувна 

промисловість і 

розроблення 

кар’єрів  

28,6 35,0 34,8 72,7 17,9 3,6 4,2 4,4 3,9 4,1 2555,7 н/д 20864,7 27883,6 25113,5 - 33,3 30,0 22,2 20,0 

добування 

кам’яного та 

бурого вугілля 
33,3 - 33,3 - - - - 2,9 - - - н/д к - - - - - - - 

Переробна 

промисловість 
53,7 68,1 51,0 83,6 47,5 14,4 17,1 11,6 17,1 10,6 30489,8 н/д 25344,1 33146,7 48334,4 25,2 29,4 27,6 29,0 26,1 

виробництво 

харчових 

продуктів, напоїв 

і тютюнових 

виробів 

52,2 67,6 53,3 80,6 51,9 14,5 16,0 12,5 17,5 11,4 27385 н/д 28214,8 32944,6 36582,0 16,1 25,0 21,4 27,2 26,1 

текстильне 

виробництво, 

виробництво 

одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри 

та інших 

матеріалів   

30,0 39,6 21,4 80,0 22,5 6,9 7,7 3,4 9,8 4,3 2821,2 н/д 12292,0 12501,9 1309,2 9,5 25,0 27,3 19,4 6,7 

виготовлення 

виробів з 

деревини, 

виробництво 

паперу та 

поліграфічна 

діяльність  

33,3 51,2 35,6 73,0 39,5 7,4 9,3 6,9 9,6 6,2 18754,9 н/д 8411,6 35025,3 15374,1 13,6 22,2 18,2 9,7 9,5 

виробництво 

коксу та 

продуктів 

нафтоперероблен

ня  

16,7 42,9 - 66,7 33,3 9,5 13,6 4,5 8,7 5,0 45103,3 н/д к к к 50,0 66,7 100,0 50,0 100,0 

виробництво 

хімічних речових 

і хімічної 

продукції  

52,3 70,3 54,8 75,0 52,9 19,0 21,2 14,9 20,5 13,4 43611,9 н/д 11958,2 24091,4 12974,5 12,9 12,1 12,0 30,3 21,7 

виробництво 

основних 

фармацевтичних 

продуктів і 

фармацевтичних 

препаратів 

62,1 82,8 60,0 97,1 70,0 41,0 47,4 44,6 55,7 41,3 21534,9 н/д 13615,1 25875,4 22257,0 28,0 22,2 27,6 23,5 

23,1 

 

 

5
2
3
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Закінчення таблиці Е.14 
виробництво 

гумових і 

пластмасових 

виробів, іншої 

неметалевої 

мінеральної 

продукції 

41,2 61,7 41,1 81,4 36,1 8,5 12,1 6,8 9,3 6,8 8316,6 н/д 20689,6 35460,7 20082,1 17,8 26,8 28,6 27,7 19,4 

металургійне 

виробництво, 

виробництво 

готових 

металевих 

виробів, крім 

виробництва 

машин і 

устаткування  

55,4 79,5 46,4 78,3 42,2 11,9 19,3 10,7 15,2 8,5 94994,3 н/д 52986,1 53894,2 209179,8 18,2 24,6 23,1 20,7 25,7 

виробництво 

комп’ютерів, 

електронної та 

оптичної 

продукції 

71,8 86,1 47,1 82,9 53,1 30,8 35,6 23,0 35,5 23,7 11951,1 н/д 11687,9 29854,1 27544,4 40,6 43,8 47,8 42,4 36,4 

виробництво 

електричного 

устаткування 
58,3 75,0 51,3 93,5 59,5 23,4 19,7 15,5 27,7 14,1 28936,6 н/д 19247,9 30058,5 40031,6 42,5 48,3 45,8 41,9 47,8 

виробництво 

машин і 

устаткування, не 

від-несених до 

інших 

угруповань  

64,4 76,6 66,7 88,4 51,3 20,2 23,9 15,7 23,8 14,5 37321,2 н/д 29137,0 21566,9 62206,7 38,8 34,3 39,6 32,9 29,2 

виробництво 

автотранспортни

х засобів, 

причепів і 

напівпричепів та 

інших 

транспортних 

засобів 

68,6 75,0 74,5 88,5 60,0 30,9 37,0 23,7 28,1 18,3 35856,4 н/д 50114,2 72051,7 53130,2 33,3 42,1 32,5 34,0 34,4 

виробництво 

меблів, іншої 

продукції, 

ремонт і монтаж 

машин і 

устаткування  

52,0 56,5 40,5 92,0 38,2 9,3 11,7 7,5 13,9 8,1 7836,9 н/д 3857,8 14273,9 6081,2 33,3 27,8 16,7 36,2 20,7 

* Розраховано і складено автором за: Наукова та інноваційна діяльність України. 2019. Державна служба статистики України. Київ. 2020, с. 75, 

86, 92, 94; Наукова та інноваційна діяльність України. 2018. Державна служба статистики України. Київ. 2019, с. 67, 75, 80, 82; Наукова та 

інноваційна діяльність України. 2017. Державна служба статистики України. Київ. 2018, с. 87, 96, 101, 103; Наукова та інноваційна діяльність 

України. 2016. Державна служба статистики України. Київ. 2017, с. 88, 109; Наукова та інноваційна діяльність України. 2015. Державна служба 

статистики України. Київ. 2016, с. 109, 144, 172.  

 

  5
2
4
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Таблиця Е.15 – Часткові індекси показників, що характеризують модель інноваційної поведінки підприємств ВПД України як 

виробників інноваційної продукції 

  

Частка підприємств галузі, що впроваджували 

інноваційні види продукції у загальній кількості 

інноваційних підприємств,% 

Частка підприємств галузі, що реалізували інноваційну 

продукцію у загальній кількості промислових 

підприємств галузі, %  

Загальний обсяг реалізованої інноваційної продукції у 

розрахунку на 1 інноваційне підприємство, тис грн 

Частка підприємств галузі, що реалізували інноваційну 

продукцію, яка була новою для ринку, %  

2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 2015р. 2016р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2015р. 2016р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2015р. 2016р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Промисловість 

України 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 н/д 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Добувна 

промисловість і 

розроблення 

кар’єрів  

0,570 0,552 0,737 0,887 0,416 0,300 0,294 0,458 0,275 0,461 0,091 н/д 0,894 0,871 0,573 - 1,156 1,087 0,779 0,775 

добування 

кам’яного та 

бурого вугілля 
0,663 - 0,706 - - - - 0,302 - - - н/д к - - - - - - - 

Переробна 

промисловість 
1,070 1,074 1,081 1,020 1,105 1,200 1,196 1,208 1,204 1,191 1,090 н/д 1,086 1,036 1,103 1,012 1,021 1,000 1,018 1,012 

виробництво 

харчових 

продуктів, напоїв 

і тютюнових 

виробів 

1,040 1,066 1,129 0,983 1,207 1,208 1,119 1,302 1,232 1,281 0,979 н/д 1,209 1,030 0,835 0,647 0,868 0,775 0,954 1,012 

текстильне 

виробництво, 

виробництво 

одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри 

та інших 

матеріалів   

0,598 0,625 0,453 0,976 0,523 0,575 0,538 0,354 0,690 0,483 0,101 н/д 0,527 0,391 0,030 0,382 0,868 0,989 0,681 0,260 

виготовлення 

виробів з 

деревини, 

виробництво 

паперу та 

поліграфічна 

діяльність  

0,663 0,808 0,754 0,890 0,919 0,617 0,650 0,719 0,676 0,697 0,670 н/д 0,360 1,095 0,351 0,546 0,771 0,659 0,340 0,368 

виробництво 

коксу та 

продуктів 

нафтоперероб-

лення  

0,333 0,677 - 0,813 0,774 0,792 0,951 0,469 0,613 0,562 1,612 н/д к к к 2,008 2,316 3,623 1,754 3,876 

виробництво 

хімічних речових 

і хімічної 

продукції  

1,042 1,109 1,161 0,915 1,230 1,583 1,483 1,552 1,444 1,506 1,559 н/д 0,512 0,753 0,296 0,518 0,420 0,435 1,063 0,841 

виробництво 

основних 

фармацевтичних 

продуктів і 

фармацевтичних 

препаратів 

1,237 1,306 1,271 1,184 1,628 3,417 3,315 4,646 3,923 4,640 0,770 н/д 0,583 0,809 0,508 1,124 0,771 1,000 0,825 

0,895 
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Закінчення таблиці Е.15 

виробництво 

гумових і 

пластмасових 

виробів, іншої 

неметалевої 

мінеральної 

продукції 

0,821 0,973 0,871 0,993 0,840 0,708 0,846 0,708 0,655 0,764 0,297 н/д 0,886 1,108 0,458 0,715 0,931 1,036 0,972 0,752 

металургійне 

виробництво, 

виробництво 

готових 

металевих 

виробів, крім 

виробництва 

машин і 

устаткування  

1,104 1,254 0,983 0,955 0,981 0,992 1,350 1,115 1,070 0,955 3,396 н/д 2,270 1,684 4,774 0,731 0,854 0,837 0,726 0,996 

виробництво 

комп’ютерів, 

електронної та 

оптичної 

продукції 

1,430 1,358 0,998 1,011 1,235 2,567 2,490 2,396 2,500 2,663 0,427 н/д 0,501 0,933 0,629 1,631 1,521 1,732 1,488 1,411 

виробництво 

електричного 

устаткування 
1,161 1,183 1,087 1,140 1,384 1,958 1,378 1,615 1,950 1,584 1,034 н/д 0,825 0,939 0,914 1,707 1,677 1,659 1,470 1,853 

виробництво 

машин і 

устаткування, не 

від-несених до 

інших 

угруповань  

1,283 1,208 1,413 1,078 1,193 1,683 1,671 1,635 1,676 1,629 1,334 н/д 1,248 0,674 1,420 1,558 1,191 1,435 1,154 1,132 

виробництво 

автотранспортни

х засобів, 

причепів і 

напівпричепів та 

інших 

транспортних 

засобів 

1,367 1,183 1,578 1,079 1,395 2,575 2,587 2,469 1,979 2,056 1,282 н/д 2,147 2,252 1,213 1,337 1,462 1,178 1,193 1,333 

виробництво 

меблів, іншої 

продукції, 

ремонт і монтаж 

машин і 

устаткування  

1,036 0,891 0,858 1,122 0,888 0,775 0,818 0,781 0,979 0,910 0,280 н/д 0,165 0,446 0,139 1,337 0,965 0,605 1,270 0,802 

* Розраховано автором за даними таблиці Е.14 

  

5
2

6
 

 



527 

Таблиця Е.16 – Розподіл видів промислової діяльності України за інтегральним 

індексом, що характеризує їх спрямованість на виробництво інноваційної продукції 

(ІВІП)* 

  

Інтегральний індекс належності ВПД до 

виробників інноваційної продукції 
Ранги інтегрального індексу 

2015р. 2017р. 2018р. 2019р. 2015р. 2017р. 2018р. 2019р. 

Промисловість України 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - - 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів  
0,240 0,794 0,703 0,556 - - - - 

добування кам’яного та 

бурого вугілля 
0,166 к - - - - - - 

Переробна промисловість 1,093 1,094 1,069 1,103 - - - - 

виробництво харчових 

продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 

0,968 1,104 1,050 1,084 8 7 7 7 

текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших 

матеріалів   

0,414 0,581 0,684 0,324 12 12 12 12 

виготовлення виробів з 

деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна 

діяльність  

0,624 0,623 0,750 0,584 11 10 11 11 

виробництво коксу та 

продуктів 

нафтоперероблення  
1,186 к к к - - - - 

виробництво хімічних 

речових і хімічної продукції  
1,176 0,915 1,044 0,968 7 8 8 8 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 

1,637 1,875 1,685 1,918 2 1 1 2 

виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної 

продукції 

0,635 0,875 0,932 0,703 10 9 10 9 

металургійне виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів, крім 

виробництва машин і 

устаткування  

1,556 1,301 1,109 1,927 3 5 6 1 

виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної 

продукції 

1,514 1,407 1,483 1,484 4 4 3 4 

виробництво електричного 

устаткування 
1,463 1,296 1,375 1,434 6 6 4 5 

виробництво машин і 

устаткування, не від-несених 

до інших угруповань  
1,465 1,433 1,146 1,343 5 3 5 6 

виробництво 

автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та 

інших транспортних засобів 

1,640 1,843 1,626 1,499 1 2 2 3 

виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування  

0,857 0,602 0,954 0,685 9 11 9 10 

* Розраховано і складено автором на основі даних таблиці 15  
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Таблиця Е.17 – Розрахунок інтервалів групування ВПД України за інтегральним 

індексом, що характеризує їх належність до виробників інноваційної продукції (ІВІП)* 

Кількість груп ВПД України за ІВІП Інтервали групування для кожного 

року 

𝑘 = 1 + 2,233 log10 12 = 1 + 2,233 ∗ 1,08 = 3 

 
ℎ2015 =

1,640 − 0,414

3
= 0,409 

ℎ2017 =
1,875 − 0,581

3
= 0,431 

ℎ2018 =
1,685 − 0,684

3
= 0,334 

ℎ2019 =
1,927 − 0,324

3
= 0,534 

 

Таблиця Е.18 – Групування ВПД України за їх належністю до виробників інноваційної 

продукції у 2015 р., 2017-2019 роках* 

Групи ВПД за їх 

належністю до 

виробників інноваційної 

продукції (ІВІП) 

Вид промислової діяльності 

Кіль-

кість 

ВПД 

Значення 

ІВІП 

2015 р. 

I група 

ВПД слабо орієнтовані на 

випуск інноваційної 

продукції 

0,414 ≤ ІВІП ≤ 0,823 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів   

3 

0,414 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу 

та поліграфічна діяльність 
0,624 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
0,635 

II група 

ВПД помірно орієнтовані 

на випуск інноваційної 

продукції 

0,824 ≤ ІВІП ≤ 1,233 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 

3 

0,857 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 
0,968 

виробництво хімічних речових і хімічної продукції 1,176 

III група 

ВПД значною мірою 

орієнтовані на випуск 

інноваційної продукції 

ІВІП ≥ 1,234 

виробництво електричного устаткування 

6 

1,463 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до 

інших угруповань 
1,465 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції 
1,514 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 
1,556 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 
1,637 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
1,640 
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Продовження таблиці Е.18 

2017 р. 

I група 

ВПД слабо орієнтовані на 

випуск інноваційної 

продукції 

0,581 ≤ ІВІП ≤ 1,012 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів   

5 

0,581 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
0,602 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу 

та поліграфічна діяльність 
0,623 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
0,875 

виробництво хімічних речових і хімічної продукції 0,915 

II група 

ВПД помірно орієнтовані 

на випуск інноваційної 

продукції 

1,013 ≤ ІВІП ≤ 1,444 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 

5 

1,104 

виробництво електричного устаткування 1,296 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 
1,301 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції 
1,407 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до 

інших угруповань 
1,433 

III група 

ВПД значною мірою 

орієнтовані на випуск 

інноваційної продукції 

ІВІП ≥ 1,445 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 

2 

1,843 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 
1,875 

2018 р. 

I група 

ВПД слабо орієнтовані на 

випуск інноваційної 

продукції 

0,684 ≤ ІВІП ≤ 1,018 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів   

4 

0,684 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу 

та поліграфічна діяльність 
0,750 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
0,932 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
0,954 

II група 

ВПД помірно орієнтовані 

на випуск інноваційної 

продукції 

1,019 ≤ ІВІП ≤ 1,353 

виробництво хімічних речових і хімічної продукції 

4 

1,044 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 
1,050 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 

1,109 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до 

інших угруповань 
1,146 

III група 

ВПД значною мірою 

орієнтовані на випуск 

інноваційної продукції 

ІВІП ≥ 1,354 

виробництво електричного устаткування 

4 

1,375 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції 
1,483 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
1,626 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 
1,685 
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Закінчення таблиці Е.18 

2019 р. 

I група 

ВПД слабо орієнтовані на 

випуск інноваційної 

продукції 

0,324 ≤ ІВІП ≤ 0,858 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів   

4 

0,324 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу 

та поліграфічна діяльність 
0,584 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
0,685 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
0,703 

II група 

ВПД помірно орієнтовані 

на випуск інноваційної 

продукції 

0,859 ≤ ІВІП ≤ 1,393 

виробництво хімічних речових і хімічної продукції 

3 

0,968 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 
1,084 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до 

інших угруповань 
1,343 

III група 

ВПД значною мірою 

орієнтовані на випуск 

інноваційної продукції 

ІВІП ≥ 1,394 

виробництво електричного устаткування 

5 

1,434 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції 
1,484 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
1,499 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 
1,918 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 

1,927 

*Розраховано та складено автором за авторською методикою 
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Таблиця Ж.1 – Кількість та частка промислових підприємств, які займались інноваційною діяльністю за регіонами України 

 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Кількість 

підприємств, які 
займалися 

інноваційною 

діяльністю, од. 

Частка підприємств, 
які займалися 

інноваційною 

діяльністю  у загальній 
кількості підприємств 

промисловості, % 

Кількість 

підприємств, 
які займалися 

інноваційною 

діяльністю, од. 

Частка підприємств, які 

займалися інноваційною 
діяльністю  у загальній 

кількості підприємств 

промисловості, % 

Кількість 
підприємств, 

які займалися 

інноваційною 
діяльністю, 

од. 

Частка підприємств, які 

займалися інноваційною 
діяльністю  у загальній 

кількості підприємств 

промисловості, % 

Кількість 
підприємств, 

які займалися 

інноваційною 
діяльністю, 

од. 

Частка підприємств, 

які займалися 

інноваційною 
діяльністю  у 

загальній кількості 

підприємств 
промисловості, % 

Україна 824 17,3 834 18,9 759 16,2 777 16,4 

АР Крим … … … … … … … … 

Вінницька 25 14,7 24 15,4 24 15,4 25 14,1 

Волинська 12 11,5 11 10,2 17 16,0 14 13,1 

Дніпропетровська 63 13,0 65 14,7 51 11,0 71 14,6 

Донецька 28 11,7 26 13,8 22 11,5 23 12,4 

Житомирська 28 15,5 34 20,6 23 13,9 19 11,4 

Закарпатська 14 10,1 15 11,2 12 9,0 12 9,6 

Запорізька 49 20,9 47 22,1 42 19,1 36 15,1 

Івано-

Франківська 
27 21,6 27 21,1 28 21,7 28 21,2 

Київська 44 13,3 48 16,6 37 11,0 54 16,5 

Кіровоградська 25 24,8 17 17,9 24 22,6 26 26,0 

Луганська 9 11,3 9 13,2 7 10.0 5 6,8 

Львівська 64 19,3 64 20,6 48 15,2 44 13,4 

Миколаївська 29 31,2 21 23,1 25 26,9 14 15,1 

Одеська 36 19,3 40 20,9 36 15,7 25 13,7 

Полтавська 30 16,2 25 14,0 27 10,4 30 15,5 

Рівненська 13 10,6 23 17,0 8 5,9 8 5,8 

Сумська 23 19,8 21 17,8 24 20,5 25 21,2 

Тернопільська 16 17,4 24 26,1 25 27,5 20 20,8 

Харківська 117 28,6 110 30,5 111 28,1 119 29,5 

Херсонська 19 20,6 19 19,8 15 15,5 14 15,1 

Хмельницька 18 12,3 18 12,8 8 5,7 11 7,1 

Черкаська 25 17,2 24 16,1 32 24,4 29 18,7 

Чернівецька 9 16,9 11 20,4 8 14,5 9 14,8 

Чернігівська 15 13,2 16 15,2 10 9,6 15 12,4 

м. Київ 86 17,3 95 23,1 95 20,7 101 21,2 

м. Севастополь … … … … … … … … 

* Розраховано і складено автором за: Наукова та інноваційна діяльність України. 2018. Державна служба статистики України. Київ.  

2019, с. 66; Наукова та інноваційна діяльність України. 2017. Державна служба статистики України. Київ. 2018, с. 86; Наукова  

та інноваційна діяльність України. 2016. Державна служба статистики України. Київ. 2017, с. 87; Наукова та інноваційна діяльність 

 України. 2015. Державна служба статистики України. Київ. 2016, с. 143.  
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Таблиця Ж.2 – Обсяг і структура витрат за  напрямами інноваційної діяльності в регіонах України 

 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.  

Загальний 

обсяг 

витрат, 

тис. грн 

З них частка у % на 

Загальний 

обсяг витрат, 

тис. грн 

З них частка у % на 
Загальний 

обсяг 

витрат, 

тис. грн 

З них частка у % на 
Загальний 

обсяг 

витрат, 

тис. грн 

З них частка у % на Загальний 

обсяг витрат 

2018 р. у % 

до 2015 р. 

внутрі

шні 

ДіР 

придбання 

машин, об-

ладнання, 

ПЗ 

 

внутрі

шні 

ДіР 

придбання 

машин, об-

ладнання, 

ПЗ 

внутріш

ні ДіР 

придбання 

машин, об-

ладнання, 

ПЗ 

внутріш

ні ДіР 

придбання 

машин, об-

ладнання, ПЗ 

Україна 13813674,4 13,3 80,7 23229458,1 8,9 85,4 9117537,2 21,3 64,7 12180072,5 22,2 68,1 88,2 

АР Крим … … … … … … … … … … … … … 

Вінницька 575261,6 0,4 96,4 723188,9 1,3 97,2 100437,3 1,6 91,7 365936,9 23,9 69,1 63,6 

Волинська 65280,3 18,5 81,5 147411,3 0,1 94,5 162077,9 - 94,7 85399,8 …1 67,2 130,8 

Дніпропетровська 7568879,0 0,7 96,8 14264728,8 0,2 98,6 1127250,7 15,1 52,6 688062,3 36,1 85,5 9,1 

Донецька 827653,4 15,5 82,5 610934,6 23,7 34,3 725326,4 28,4 65,8 725035,8 30,5 68,6 87,6 

Житомирська 32626,8 0,2 92,6 143876,8 0,8 69,7 10443,0 - 96,1 123865,0 …1 75,5 379,6 

Закарпатська 22530,6 – 81,9 59666,1 0,4 88,0 26249,6 - 94,2 20206,2 …1 97,7 89,7 

Запорізька 321 051,3 19,2 29,4 485 798,5 11,4 64,1 1393360,2 9,9 65,7 4213621,7 6,2 91,5 1312,4 

Івано-Франківська 92189,0 5,3 91,2 80467,5 5,2 78,9 134192,2 0,5 97,2 146153,0 3,2 96,7 158,5 

Київська 144771,6 17,3 73,1 598892,6 2,2 93,1 289694,2 2,0 75,0 663665,1 0,7 67,1 458,4 

Кіровоградська 127719,1 40,0 56,1 262320,4 23,9 71,9 504172,2 11,1 77,4 163783,4 43,4 32,5 128,2 

Луганська 24254,1 1,2 68,0 43456,3 17,1 59,8 20219,9 38,3 - 16192,4 …1 …1 66,8 

Львівська 277796,2 12,9 73,0 429278,9 8,4 76,2 310047,7 16,8 66,9 416914,5 40,5 20,2 150,1 

Миколаївська 291578,5 78,5 18,1 631852,9 51,6 46,8 324909,6 82,2 16,1 251812,4 72,1 26,0 86,4 

Одеська 49670,7 12,9 85,4 253712,6 6,5 64,9 150149,8 5,7 93,5 225145,3 27,9 60,5 453,3 

Полтавська 128525,6 85,1 11,4 213315,8 15,0 81,4 68226,6 37,1 46,3 105563,0 46,8 38,1 82,1 

Рівненська 6865,9 12,5 73,7 40421,2 5,0 91,6 7315,4 - 78,3 5795,2 56,5 35,8 84,4 

Сумська 162349,5 11,2 70,1 340009,1 18,6 71,5 598478,2 1,2 91,0 559934,1 24,4 35,2 344,9 

Тернопільська 14557,7 77,5 14,9 85871,9 12,0 85,5 109734,7 5,8 92,5 137125,6 5,6 93,2 941,9 

Харківська 667008,1 26,6 67,3 1146467,3 23,0 62,6 890885,5 33,0 61,3 1270123,9 43,3 53,5 190,4 

Херсонська 70130,5 5,6 94,1 75023,2 8,3 70,6 56149,7 5,0 85,7 50245,4 21,0 71,1 71,6 

Хмельницька 66659,4 – 95,0 47994,7 0,3 93,1 24552,5 - 90,7 14638,8 …1 98,4 22 

Черкаська 53539,0 16,6 82,4 44863,5 28,5 69,3 124705,4 10,0 88,6 115291,8 30,3 67,0 215,3 

Чернівецька 18756,8 2,2 14,2 19034,5 3,8 37,3 26091,6 - 8,7 54811,6 …1 34,2 292,2 

Чернігівська 34997,3 8,9 9,0 65361,5 48,6 40,3 71704,2 - 69,2 108108,2 9,1 87,5 308,9 

м. Київ 2169022,4 41,0 47,9 2415509,2 39,0 50,7 1861162,7 34,8 55,0 1652641,1 46,9 42,8 76,2 

м. Севастополь … … … … … … … … … … … … … 

* Розраховано і складено автором за: Наукова та інноваційна діяльність України. 2018. Державна служба статистики України. Київ. 2019, с. 69; Наукова 

та інноваційна діяльність України. 2017. Державна служба статистики України. Київ. 2018, с. 89; Наукова та інноваційна діяльність України. 2016. Державна  

служба статистики України. Київ. 2017, с. 92; Наукова та інноваційна діяльність України. 2015. Державна служба статистики України. Київ. 2016, с. 148. 
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Таблиця Ж.3 – Кількість та частка промислових підприємств, які впроваджували інноваційні процеси за регіонами України 

 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Кількість під-в, які 

впроваджували 

інноваційні процеси, 
од. 

Частка під-в, які 

впровадж. інноваційні 
процеси у загальній 

кількості інноваційних 

підприємств, % 

Кількість 

підприємств, які 
впроваджу-вали 

інноваційні процеси, 

од. 

Частка під-в, які 

впровадж. інноваційні 
процеси у загальній 

кількості інноваційних 

підприємств, % 

Кількість 

підприємств, які 
впроваджу-вали 

інноваційні 

процеси, од. 

Частка під-в, які 

впровадж. інноваційні 
процеси у загальній 

кількості інноваційних 

підприємств, % 

Кількість 

підприємств, які 
впроваджу-вали 

інноваційні 

процеси, од. 

Частка під-в, які впровадж. 

інновац. процеси у 

загальній кількості інновац. 
підприємств, % 

Україна 400 48,5 526 63,1 456 60,1 451 58,0 

АР Крим … … … … … … … … 

Вінницька 11 44,0 12 50,0 8 33,3 11 44,0 

Волинська 6 50,0 9 81,8 8 47,1 5 35,7 

Дніпропетровська 21 33,3 45 69,2 40 78,4 51 71,8 

Донецька 7 25,0 15 58,0 19 86,4 13 56,5 

Житомирська 16 57,1 19 55,9 10 43,5 8 42,1 

Закарпатська 7 50,0 10 66,7 7 58,3 10 83,3 

Запорізька 20 40,8 31 66,0 21 50,0 19 52,8 

Івано-Франківська 14 51,9 12 44,4 16 57,1 14 50,0 

Київська 27 61,4 33 68,8 28 75,7 37 68,5 

Кіровоградська 8 32,0 11 64,7 9 37,5 18 69,2 

Луганська 5 55,6 5 55,5 4 57,1 3 60,0 

Львівська 44 68,8 46 71,9 40 83,3 20 45,5 

Миколаївська 9 31,0 13 61,9 8 32,0 7 50,0 

Одеська 16 44,4 28 70,0 28 77.8 15 60,0 

Полтавська 10 33,3 12 48,0 13 48,1 13 43,3 

Рівненська 8 61,5 16 69,6 6 75,0 8 100,0 

Сумська 9 39,1 18 85,7 8 33,3 14 56.0 

Тернопільська 10 62,5 17 70,8 23 92,0 8 40,0 

Харківська 67 57,3 64 58,2 68 61,3 68 57,1 

Херсонська 10 52,6 8 42,1 11 73,3 11 78,6 

Хмельницька 8 44,4 14 77,8 6 75,0 5 45,4 

Черкаська 12 48,0 11 45,8 19 59,4 10 34,5 

Чернівецька 5 55,6 7 63,6 6 75,0 3 33,3 

Чернігівська 7 46,7 12 75,0 9 90,0 10 66,7 

м. Київ 43 50,0 58 61,1 41 43,2 70 69,3 

м. Севастополь … … … … … … … … 

* Розраховано і складено автором за: Наукова та інноваційна діяльність України. 2018. Державна служба статистики України. Київ. 2019, с. 74; Наукова та інноваційна діяльність 

України. 2017. Державна служба статистики України. Київ. 2018, с. 95; Наукова та інноваційна діяльність України. 2016. Державна служба статистики України. Київ.  

2017, с. 101; Наукова та інноваційна діяльність України. 2015. Державна служба статистики України. Київ. 2016, с. 159. 
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Таблиця Ж.4 – Кількість та частка промислових підприємств, які впроваджували інноваційні види продукції за регіонами України 

 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Кількість 

підприємств, що 

впроваджували 
інноваційні види 

продукції, од. / з 

них нові для ринку 

Частка підприємств, 

що впроваджували 
інноваційні види 

продукції у за-

гальній кількості 
інноваційних 

підприємств, % 

Кількість 

підприємств, що 

впроваджували 
інноваційні види 

продукції, од. / з 

них нові для ринку 

Частка підприємств, 

що впроваджували 
інноваційні види 

продукції у за-

гальній кількості 
інноваційних 

підприємств, % 

Кількість 

підприємств, що 

впроваджували 
види продукції,  

од. / з них нові для 

ринку 

Частка підприємств, 

що впроваджували 
інноваційні види 

продукції у за-

гальній кількості 
інноваційних 

підприємств, % 

Кількість 

підприємств, що 

впроваджували 
інноваційні види 

продукції, од. / з 

них нові для ринку 

Частка підприємств, 

що впроваджували 
інноваційні види 

продукції у за-

гальній кількості 
інноваційних 

підприємств, % 

Частка під-

тв,що 

впровадж. 
продук. 

нову для 

ринку 

Україна 414/114 50,2 529/166 63,4 358/90 47,2 637/189 82,0 24,3 

АР Крим … … … … … … … … … 

Вінницька 15/5 60,0 18/6 75,0 11/5 45,8 25/12 100,0  48,0 

Волинська 4/1 33,3 6/– 54,5 4/1 23,5 7/2 50,0  14,3 

Дніпропетровська 28/10 44,4 42/4 64,6 18/5 35,3 46/14 64,8  19,7 

Донецька 11/5 39,3 13/4 50.0 12/3 54,5 21/6 91,3  26,1 

Житомирська 11/3 39,3 13/4 38,2 9/1 39,1 17/2 89,5  10,5 

Закарпатська 6/ – 42,9 6/– 40,0 4/– 33,3 6/1 50,0  8,3 

Запорізька 35/10 71,4 39/16 83,0 26/6 61,9 35/12 97,2 33,3 

Івано-Франківська 11/2 40,7 15/5 55,6 15/– 53,6 23/3 82,1 10,2 

Київська 17/3 38,6 31/11 64,9 16/4 43,2 42/13 77,8 24,1 

Кіровоградська 12/2 48,0 12/3 70,6 12/2 50,0 21/7 80,8 26,9 

Луганська 3/ – 33,3 4/3 44,4 3/– 42,9 4/3 80,0 60,0 

Львівська 27/10 42,2 45/17 70,3 24/8 50,0 41/15 93,2 34,1 

Миколаївська 11/2 37,9 11/3 52,4 8/3 28,6 11/1 78,6 7,1 

Одеська 13/2 36,1 18/2 45,0 15/3 41,7 22/7 88,0 28,0 

Полтавська 19/1 63,3 16/4 66,7 15/1 55,6 27/7 90,0 23,3 

Рівненська 5/1 38,5 9/– 39,1 3/– 37,5 8/2 100,0 25,0 

Сумська 15/7 65,2 16/6 76,2 17/8 70.8 22/10 88,0 40,0 

Тернопільська 9/5 56,3 18/5 75,0 7/2 28,0 18/9 90,0 45,0 

Харківська 44/13 37,6 66/26 60,0 55/17 49,5 99/31 83,2 26,0 

Херсонська 12/3 63,2 14/6 73,7 11/3 73,3 13/3 92,9 21,4 

Хмельницька 11/2 61,1 8/– 44,4 3/– 37,5 7/– 63,6 - 

Черкаська 16/4 64,0 16/4 66,7 15/3 46,9 16/2 55,2 6,9 

Чернівецька 6/ – 66,7 9/– 81,8 7/– 87,5 9/– 100,0 - 

Чернігівська 10/2 66,7 11/3 68,7 7/2 70,0 15/6 100,0 40,0 

м. Київ 63/21 73,3 73/34 76,8 41/13 43,2 82/21 81,2 20,8 

м. Севастополь … … … … … … … … … 

* Розраховано і складено автором за: Наукова та інноваційна діяльність України. 2018. Державна служба статистики України. Київ. 2019, с. 74; Наукова та інноваційна діяльність 

України. 2017. Державна служба статистики України. Київ. 2018, с. 95; Наукова та інноваційна діяльність України. 2016. Державна служба статистики України. Київ.  

2017, с. 101; Наукова та інноваційна діяльність України. 2015. Державна служба статистики України. Київ. 2016, с. 159. 
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Таблиця Ж.5 – Кількість та частка промислових підприємств, які реалізували інноваційну продукцію за регіонами України 

 

2015  2016  2017 2018 
Кількість 

підприємств, які 

реалізували 

інноваційну 
продукцію, од. / з 

них нову для ринку 

Частка підпр-в, які 

реалізували інновац. 
продукцію у 

загальній кількості 

іннов. підприємств, % 

Кількість підприємств, 

які реалізували 
інноваційну продукцію, 

од. / з них нову для 

ринку 

Частка підпр-в, які 

реалізували інновац. 
продукцію у 

загальній кількості 

іннов. підприємств, % 

Кількість 
підприємств, які 

реалізували 

інновац. продук-
цію, од. / з них 

нову для ринку 

Частка підпр-в, які 

реалізували інновац. 
продукцію у 

загальній кількості 

іннов. підприємств, % 

Кількість 
підприємств, які 

реалізували 

інноваційну 
продукцію, од. / з них 

нову для ринку 

Частка підпр-в, які 

реалізували інновац. 
продукцію у загальній 

кількості іннов. 

підприємств, % 

Україна 570/142 69,2  632/182 75,8 450/124 59,3 674/192 86,7 

АР Крим … … … … … … … … 

Вінницька 20/5 80,0 18/6 75,0 14/ 5 58,3 25/12 100,0 

Волинська 7/1 58,3 13/1 118,2 12/2 70,6 13/2 92,6 

Дніпропетровська 34/13 54,0/20,6 47/4 72,3/6,1 18/5 35,3/9,8 46/14 64,8/19,7 

Донецька 12/5 42,9 12/4 46,2 13/5 59,1 21/5 91,3 

Житомирська 21/4 75,0 22/5 64,7 20/4 87,0 19/3 100,0 

Закарпатська 8/– 57,1 7/– 46,7 9/– 75,0 8/– 66,6 

Запорізька 42/12 85,7 49/19 104,2/ 40,4 31/10 73,8/23,8 34/12 94,4/33,3 

Івано-Франківська 14/3 51,9 15/5 55,6 14/– 50,0 25/3 89,3 

Київська 30/5 68,2 36/11 75,0 22/5 59,5 42/13 77,8 

Кіровоградська 21/2 84,0 15/3 88,2 13/2 54,2 21/7 80,8 

Луганська 5/1 55,6 4/3 44,4 3/– 42,9 5/3 100,0 

Львівська 44/16 68,8 44/17 68,8 24/7 50,0 40/15 90,9 

Миколаївська 18/3 62,1 14/3 66,7 12/4 48,0 14/1 100,0 

Одеська 22/4 64,7 25/4 62,5 17/3 47,2 23/7 92,0 

Полтавська 24/1 80,0 22/6 88,0 19/1 70,3 27/ 90,0 

Рівненська 9/1 69,2 11/– 47,8 3/– 37,5 8/2 100,0 

Сумська 21/9 91,3 24/5 114,3 17/8 70,8 25/10 100,0 

Тернопільська 14/5 87,5 27/6 112,5 9/4 36,0 18/9 90,0 

Харківська 66/17 56,4/ 14,5 78/29 70,9/26,4 77/29 69,4/26,1 103/32 86,6/26,9 

Херсонська 15/3 78,9 15/6 78,9 10/5 66,7 13/3 92,8 

Хмельницька 16/2 88,9 12/2 66,7 4/– 50,0 10/– 90,9 

Черкаська 22/6 88,0 27/7 112,5 23/5 71,9 28/5 96,6 

Чернівецька 8/ – 88,9 9/– 81,8 7/– 87,5 9/– 100,0 

Чернігівська 13/2 86,7 11/3 68,8 7/2 70,0 15/6 100,0 

м. Київ 64/22 74,4 75/33 78,9 52/18 54,7 82/21 81,2 

м. Севастополь … … … … … … … … 

* Розраховано і складено автором за: Наукова та інноваційна діяльність України. 2018. Державна служба статистики України. Київ. 2019, с. 79; Наукова та інноваційна діяльність 

України. 2017. Державна служба статистики України. Київ. 2018, с. 100; Наукова та інноваційна діяльність України. 2016. Державна служба статистики України. Київ.  

2017, с. 108; Наукова та інноваційна діяльність України. 2015. Державна служба статистики України. Київ. 2016, с. 167. 
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Таблиця Ж.6 – Обсяг реалізованої інноваційної продукції за регіонами України 

 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Усього, тис. грн 

У відсотках до 

загального обсягу 

реалізованої 

промислової 

продукції 

Усього, тис. грн 

У відсотках до 

загального обсягу 

реалізованої 

промислової 

продукції1 

Усього, тис. грн 

У відсотках до 

загального обсягу 

реалізованої 

промислової 

продукції 

Усього, тис. грн 

У відсотках до 

загального обсягу 

реалізованої 

промислової 

продукції 

Україна 23050 092,9 1,4 д/в - 17714244,9 0,7 24861 143,4 0,8 
АР Крим … … … … … … … … 

Вінницька 192387,0 0,6 д/в - 454738,6 0,9 512849,2 0,7 
Волинська 383598,6 2,2 д/в - 66820,5  0,3 330587,5 1,0 
Дніпропетровська 1145528,3 0,4 д/в - 297806,2  0,1 1143570,1 0,2 
Донецька 4591841,2 2,6 д/в - 3301952,6  1,3 1088327,9 0,3 
Житомирська 372263,7 1,8 д/в - 155944,9  0,5 183849,2 0,4 
Закарпатська 583169,7 4,6 д/в - 358075,8  1,8 609655,9 2,4 
Запорізька 3162297,1 2,7 д/в - 4041214,5  2,4 4165782,2 2,1 
Івано-Франківська 241973,4 1,3 д/в - 105412,0  0,4 564035,0 1,1 
Київська 618814,9 0,8 д/в - 770553,1  0,8 1748003,7 1,4 
Кіровоградська 354667,9 2,3 д/в - 405582,7  1,8 1327867,4 4,8 
Луганська 373174,1 1,8 д/в - 13130,9  0,1 47312,3 0,3 
Львівська 1193855,9 1,9 д/в - 763079,4  0,8 1243427,2 1,0 
Миколаївська 71192,7 0,3 д/в - 417342,6  1,0 133828,6 0,3 
Одеська 544420,2 1,2 д/в - 157570,2  0,3 786430,0 1,1 
Полтавська 1938551,4 1,9 д/в - 243180,2  0,2 750152,9 0,4 
Рівненська 67324,7 0,4 д/в - 9266,5  0,0 53435,7 0,2 
Сумська 1751880,2 7,1 д/в - 601874,6  2,0 750269,7 2,1 
Тернопільська 249303,3 2,8 д/в - 126930,5  0,8 440259,5 1,9 
Харківська 2742424,4 3,4 д/в - 2515861,7  2,2 3530113,7 2,5 
Херсонська 175410,2 1,4 д/в - 287619,7  1,5 429460,5 1,7 
Хмельницька 127076,3 0,7 д/в - 27769,1  0,1 19442,4 0,1 
Черкаська 289705,7 0,7 д/в - 583087,7  1,1 1176838,4 1,7 
Чернівецька 99981,9 2,4 д/в - 46313,1  0,9 49276,1 0,5 
Чернігівська 95927,5 0,5 д/в - 345378,5  1,0 886903,1 2,7 
м. Київ 1683322,6 0,4 д/в - 1617739,3 0,3 2889465,2 0,4 

м. Севастополь … … … … … … … … 

* Розраховано і складено автором за: Наукова та інноваційна діяльність України. 2018. Державна служба статистики України. Київ. 2019, с. 81; 

Наукова та інноваційна діяльність України. 2017. Державна служба статистики України. Київ. 2018, с. 102; Наукова та інноваційна  

діяльність України. 2015. Державна служба статистики України. Київ. 2016, с. 170. 
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Таблиця Ж.7 – Обсяг реалізованої інноваційної продукції, що була новою для ринку за регіонами України 

 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Усього, тис. грн 

У відсотках до заг. 

обсягу реалізованої 

інноваційної 

продукції 

Усього, тис. грн 

У відсотках до заг. 

обсягу реалізованої 

інноваційної 

продукції 

Усього, тис. грн 

У відсотках до заг. 

обсягу реалізованої 

інноваційної 

продукції 

Усього, тис. грн 

У відсотках до заг. 

обсягу реалізованої 

інноваційної 

продукції 

Україна 7284161,3 31,6 д/в2 д/в 4484596,0 25,3 7863763,1 31,6 

АР Крим … … … … … … … … 

Вінницька 73052,5 38,0 д/в д/в 180034,6 39,6 281944,2 55,0 

Волинська 10937,7 2,9 д/в д/в к1 к1 к1 …1 
Дніпропетровська 203067,0 17,7 д/в д/в 83739,5 28,1 224543,6 19,6 

Донецька 537603,8 11,7 д/в д/в 1054664,1 31,9 30703,2 2,8 

Житомирська 88632,2 23,8 д/в д/в 25415,0 16,3 55247,4 30,1 

Закарпатська – – д/в д/в – – – – 
Запорізька 682270,1 21,6 д/в д/в 243162,8  6,0 1308761,5 31,4 

Івано-Франківська 40859,8 16,9 д/в д/в – – 1355,8 0,2 

Київська 236902,0 38,3 д/в д/в 201632,3  26,2 1209938,6 69,2 

Кіровоградська 70490,3 19,9 д/в д/в к1 к1 163515,3 12,3 

Луганська 360890,4 96,7 д/в д/в – – 20543,4 43,4 

Львівська 416791,2 34,9 д/в д/в 80172,7  10,5 475458,2 38,2 

Миколаївська 11036,1 15,5 д/в д/в 117808,1  28,2 к1 …1 
Одеська 199610,4 36,7 д/в д/в 29409,6  18,7 33071,0 4,2 

Полтавська 269,3 0,0 д/в д/в к1 к1 285068,9 38,0 

Рівненська 17959,9 26,7 д/в д/в – – к1 …1 
Сумська 1244958,4 71,1 д/в д/в 365125,1  60,7 188423,7 25,1 

Тернопільська 74877,4 30,0 д/в д/в 37056,9  29,2 277361,5 63,0 

Харківська 2155969,1 78,6 д/в д/в 1208581,3  48,0 1450440,6 41,1 

Херсонська 10072,9 5,7 д/в д/в 37116,2  12,9 150987,7 35,2 

Хмельницька 2090,6 1,6 д/в д/в – – к1 …1 
Черкаська 39777,0 13,7 д/в д/в 58737,7  10,1 788301,0 67,0 

Чернівецька – – д/в д/в – – – – 
Чернігівська 38944,9 40,6 д/в д/в к1 к1 28296,0 3,2 

м. Київ 767098,3 45,6 д/в д/в 597797,4 37,0 846663,5 29,3 

м. Севастополь … … … … … … … … 

1 Конфіденційна інформація. 2 Дані відсутні 
* Розраховано і складено автором за: Наукова та інноваційна діяльність України. 2018. Державна служба статистики України. Київ. 2019, с. 81; 

Наукова та інноваційна діяльність України. 2017. Державна служба статистики України. Київ. 2018, с. 102; Наукова та інноваційна  

діяльність України. 2015. Державна служба статистики України. Київ. 2016, с. 170.  
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Таблиця Ж.8 – Частка промислових підприємств, які займались інноваційною 

діяльністю за регіонами України та їх ранги 

 

Частка підприємств, які займалися 

інноваційною діяльністю у загальній 

кількості підприємств промисловості, % 

Ранги 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Україна 17,3 18,9 16,2 16,2     

Вінницька 14,7 15,4 15,4 14,1 15 16 12 14 

Волинська 11,5 10,2 16 13,1 21 24 9 17 

Дніпропетровська 13 14,7 11 14,6 18 18 17 13 

Донецька 11,7 13,8 11,5 12,4 20 20 16 18 

Житомирська 15,5 20,6 13,9 11,4 14 7 15 20 

Закарпатська 10,1 11,2 9 9,6 24 23 22 21 

Запорізька 20,9 22,1 19,1 15,1 5 4 8 9 

Івано-Франківська 21,6 21,1 21,7 21,2 4 5 6 3 

Київська 13,3 16,6 11 16,5 16 14 17 7 

Кіровоградська 24,8 17,9 22,6 26 3 11 5 2 

Луганська 11,3 13,2 10 6,8 22 21 20 23 

Львівська 19,3 20,6 15,2 13,4 8 7 13 16 

Миколаївська 31,2 23,1 26,9 15,1 1 3 3 9 

Одеська 19,3 20,9 15,7 13,7 8 6 10 15 

Полтавська 16,2 14 10,4 15,5 13 19 19 8 

Рівненська 10,6 17 5,9 5,8 23 13 23 24 

Сумська 19,8 17,8 20,5 21,2 7 12 7 3 

Тернопільська 17,4 26,1 27,5 20,8 10 2 2 5 

Харківська 28,6 30,5 28,1 29,5 2 1 1 1 

Херсонська 20,6 19,8 15,5 15,1 6 10 11 9 

Хмельницька 12,3 12,8 5,7 7,1 19 22 24 22 

Черкаська 17,2 16,1 24,4 18,7 11 15 4 6 

Чернівецька 16,9 20,4 14,5 14,8 12 9 14 12 

Чернігівська 13,2 15,2 9,6 12,4 17 17 21 18 

* Розраховано і складено автором за даними таблиці Ж.1 
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Таблиця Ж.9 – Щорічні індекси витрат на інноваційну діяльність промислових 

підприємств за регіонами України та їх ранги 

 

Індекси витрат на інноваційну 

діяльність до попереднього року, 

разів 

Ранги 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Україна 1,79494 1,68162 0,3925 1,33589     

Вінницька 5,96163 1,25714 0,13888 3,64343 2 18 22 2 

Волинська 0,33911 2,25812 1,09949 0,5269 19 7 9 23 

Дніпропетровська 9,17178 1,88465 0,07902 0,61039 1 11 23 21 

Донецька 1,60375 0,73815 1,18724 0,99959 4 23 8 13 

Житомирська 0,5385 4,40977 0,07258 11,861 15 4 24 1 

Закарпатська 1,35923 2,64822 0,43994 0,76977 6 6 19 20 

Запорізька 0,94442 1,51314 2,86818 3,02407 10 17 1 3 

Івано-Франківська 0,96245 0,87285 1,66765 1,08913 9 21 5 12 

Київська 1,18536 4,13681 0,48372 2,29091 8 5 17 4 

Кіровоградська 1,3737 2,05388 1,92197 0,32485 5 10 3 24 

Луганська 0,69041 1,7917 0,46529 0,80081 13 13 18 17 

Львівська 1,26412 1,5453 0,72225 1,34467 7 16 13 10 

Миколаївська 0,48052 2,167 0,51422 0,77502 17 8 15 19 

Одеська 0,15335 5,10789 0,59181 1,49947 24 3 14 8 

Полтавська 0,36884 1,65971 0,31983 1,54724 18 15 20 6 

Рівненська 0,60206 5,88724 0,18097 0,79219 14 2 21 18 

Сумська 0,27624 2,0943 1,76018 0,93559 21 9 4 14 

Тернопільська 0,25362 5,89872 1,27788 1,24961 23 1 7 11 

Харківська 0,93795 1,71882 0,77707 1,42568 11 14 11 9 

Херсонська 0,77524 1,06976 0,74843 0,89484 12 19 12 16 

Хмельницька 0,50074 0,71999 0,51156 0,59622 16 24 16 22 

Черкаська 1,76399 0,83795 2,77966 0,92451 3 22 2 15 

Чернівецька 0,27271 1,0148 1,37075 2,10073 22 20 6 5 

Чернігівська 0,32896 1,86761 1,09704 1,50769 20 12 10 7 

* Розраховано і складено автором за даними таблиці Ж.2 
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Таблиця Ж.10 – Частка промислових підприємств, які впроваджували інноваційні 

процеси за регіонами України та їх ранги 

 

Частка підприємств, які 

впроваджували інноваційні процеси у 

загальній кількості інноваційних 

підприємств, % 

Ранги 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Україна 48,5 63,1 60,1 58     

Вінницька 44 50 33,3 44 17 20 22 18 

Волинська 50 81,8 47,1 35,7 11 2 19 22 

Дніпропетровська 33,3 69,2 78,4 71,8 20 9 5 4 

Донецька 25 58 86,4 56,5 24 17 3 11 

Житомирська 57,1 55,9 43,5 42,1 6 18 20 20 

Закарпатська 50 66,7 58,3 83,3 11 11 14 2 

Запорізька 40,8 66 50 52,8 18 12 17 13 

Івано-Франківська 51,9 44,4 57,1 50 10 23 15 14 

Київська 61,4 68,8 75,7 68,5 4 10 7 6 

Кіровоградська 32 64,7 37,5 69,2 22 13 21 5 

Луганська 55,6 55,5 57,1 60 7 19 15 8 

Львівська 68,8 71,9 83,3 45,5 1 5 4 16 

Миколаївська 31 61,9 32 50 23 15 24 14 

Одеська 44,4 70 77,8 60 15 7 6 8 

Полтавська 33,3 48 48,1 43,3 20 21 18 19 

Рівненська 61,5 69,6 75 100 3 8 8 1 

Сумська 39,1 85,7 33,3 56 19 1 22 12 

Тернопільська 62,5 70,8 92 40 2 6 1 21 

Харківська 57,3 58,2 61,3 57,1 5 16 12 10 

Херсонська 52,6 42,1 73,3 78,6 9 24 11 3 

Хмельницька 44,4 77,8 75 45,4 15 3 8 17 

Черкаська 48 45,8 59,4 34,5 13 22 13 23 

Чернівецька 55,6 63,6 75 33,3 7 14 8 24 

Чернігівська 46,7 75 90 66,7 14 4 2 7 

* Розраховано і складено автором за даними таблиці Ж.3 
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Таблиця Ж.11 – Частка промислових підприємств, які впроваджували інноваційні види 

продукції за регіонами України та їх ранги 

 

Частка підприємств, які 

впроваджували інноваційні види 

продукції у загальній кількості 

інноваційних підприємств, % 

Ранги 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Україна 50,2 63,4 47,2 82     

Вінницька 60 75 45,8 100 9 4 13 1 

Волинська 33,3 54,5 23,5 50 23 16 24 23 

Дніпропетровська 44,4 64,6 35,3 64,8 12 13 20 20 

Донецька 39,3 50 54,5 91,3 16 18 7 8 

Житомирська 39,3 38,2 39,1 89,5 16 24 17 11 

Закарпатська 42,9 40 33,3 50 13 22 21 23 

Запорізька 71,4 83 61,9 97,2 1 1 5 5 

Івано-Франківська 40,7 55,6 53,6 82,1 15 15 8 15 

Київська 38,6 64,9 43,2 77,8 18 12 14 19 

Кіровоградська 48 70,6 50 80,8 11 7 9 16 

Луганська 33,3 44,4 42,9 80 23 20 15 17 

Львівська 42,2 70,3 50 93,2 14 8 9 6 

Миколаївська 37,9 52,4 28,6 78,6 20 17 22 18 

Одеська 36,1 45 41,7 88 22 19 16 12 

Полтавська 63,3 66,7 55,6 90 6 10 6 9 

Рівненська 38,5 39,1 37,5 100 19 23 18 1 

Сумська 65,2 76,2 70,8 88 4 3 3 12 

Тернопільська 56,3 75 28 90 10 4 23 9 

Харківська 37,6 60 49,5 83,2 21 14 11 14 

Херсонська 63,2 73,7 73,3 92,9 7 6 2 7 

Хмельницька 61,1 44,4 37,5 63,6 8 20 18 21 

Черкаська 64 66,7 46,9 55,2 5 10 12 22 

Чернівецька 66,7 81,8 87,5 100 2 2 1 1 

Чернігівська 66,7 68,7 70 100 2 9 4 1 

* Розраховано і складено автором за даними таблиці Ж.4 
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Таблиця Ж.12 – Частка промислових підприємств, які реалізували інноваційну 

продукцію за регіонами України та їх ранги 

 

Частка підприємств, які реалізували  

інноваційну продукцію у загальній 

кількості інноваційних підприємств, % 

Ранги 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Україна 69,2 75,8 59,3 86,7     

Вінницька 80 75 58,3 100 9 10 14 1 

Волинська 58,3 118,2 70,6 92,6 18 1 7 12 

Дніпропетровська 54 72,3 35,3 64,8 22 12 24 24 

Донецька 42,9 46,2 59,1 91,3 24 23 13 14 

Житомирська 75 64,7 87 100 12 18 2 1 

Закарпатська 57,1 46,7 75 66,6 19 22 3 23 

Запорізька 85,7 104,2 73,8 94,4 7 5 4 10 

Івано-Франківська 51,9 55,6 50 89,3 23 20 16 19 

Київська 68,2 75 59,5 77,8 15 10 12 22 

Кіровоградська 84 88,2 54,2 80,8 8 6 15 21 

Луганська 55,6 44,4 42,9 100 21 24 21 1 

Львівська 68,8 68,8 50 90,9 14 14 16 15 

Миколаївська 62,1 66,7 48 100 17 16 19 1 

Одеська 64,7 62,5 47,2 92 16 19 20 13 

Полтавська 80 88 70,3 90 9 7 8 17 

Рівненська 69,2 47,8 37,5 100 13 21 22 1 

Сумська 91,3 114,3 70,8 100 1 2 6 1 

Тернопільська 87,5 112,5 36 90 5 3 23 17 

Харківська 56,4 70,9 69,4 86,6 20 13 10 20 

Херсонська 78,9 78,9 66,7 92,8 11 9 11 11 

Хмельницька 88,9 66,7 50 90,9 2 16 16 15 

Черкаська 88 112,5 71,9 96,6 4 3 5 9 

Чернівецька 88,9 81,8 87,5 100 2 8 1 1 

Чернігівська 86,7 68,8 70 100 6 14 9 1 

* Розраховано і складено автором за даними таблиці Ж.5 
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Таблиця Ж.13 – Частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі 

промислової продукції за регіонами України та їх ранги 

 

Реалізована інноваційна продукція у 

відсотках до загального обсягу 

реалізованої промислової продукції,% 

Ранги 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Україна 1,4 д/в1 0,7 0,8     

Вінницька 0,6 д/в 0,9 0,7 20  11 15 

Волинська 2,2 д/в 0,3 1 9  18 13 

Дніпропетровська 0,4 д/в 0,1 0,2 22  21 22 

Донецька 2,6 д/в 1,3 0,3 6  7 19 

Житомирська 1,8 д/в 0,5 0,4 12  16 17 

Закарпатська 4,6 д/в 1,8 2,4 2  4 4 

Запорізька 2,7 д/в 2,4 2,1 5  1 5 

Івано-Франківська 1,3 д/в 0,4 1,1 15  17 11 

Київська 0,8 д/в 0,8 1,4 17  13 10 

Кіровоградська 2,3 д/в 1,8 4,8 8  4 1 

Луганська 1,8 д/в 0,1 0,3 12  21 19 

Львівська 1,9 д/в 0,8 1 10  13 13 

Миколаївська 0,3 д/в 1 0,3 24  9 19 

Одеська 1,2 д/в 0,3 1,1 16  18 11 

Полтавська 1,9 д/в 0,2 0,4 10  20 17 

Рівненська 0,4 д/в 0 0,2 22  24 22 

Сумська 7,1 д/в 2 2,1 1  3 5 

Тернопільська 2,8 д/в 0,8 1,9 4  13 7 

Харківська 3,4 д/в 2,2 2,5 3  2 3 

Херсонська 1,4 д/в 1,5 1,7 14  6 8 

Хмельницька 0,7 д/в 0,1 0,1 18  21 24 

Черкаська 0,7 д/в 1,1 1,7 18  8 8 

Чернівецька 2,4 д/в 0,9 0,5 7  11 16 

Чернігівська 0,5 д/в 1 2,7 21  9 2 

1 Дані відсутні 

* Розраховано і складено автором за даними таблиці Ж.6 
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Таблиця Ж.14 – Частка реалізованої інноваційної продукції, що була новою для ринку, 

в загальному обсязі реалізованої інноваційної продукції за регіонами України та їх 

ранги 

 

Частка РІП, нова для ринку, в 

загальному обсязі РІП, % 
Ранги 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Україна 31,6 д/в 25,3 31,6     

Вінницька 38 д/в 39,6 55 6  3 4 

Волинська 2,9 д/в к к 20  15 19 

Дніпропетровська 17,7 д/в 28,1 19,6 14  7 13 

Донецька 11,7 д/в 31,9 2,8 18  4 17 

Житомирська 23,8 д/в 16,3 30,1 11  10 11 

Закарпатська – д/в – – 23  16 20 

Запорізька 21,6 д/в 6 31,4 12  14 10 

Івано-Франківська 16,9 д/в – 0,2 15  16 18 

Київська 38,3 д/в 26,2 69,2 5  8 1 

Кіровоградська 19,9 д/в к 12,3 13  15 14 

Луганська 96,7 д/в – 43,4 1  16 5 

Львівська 34,9 д/в 10,5 38,2 8  12 7 

Миколаївська 15,5 д/в 28,2 к 16  6 19 

Одеська 36,7 д/в 18,7 4,2 7  9 15 

Полтавська 0 д/в к 38 22  15 8 

Рівненська 26,7 д/в – к 10  16 19 

Сумська 71,1 д/в 60,7 25,1 3  1 12 

Тернопільська 30 д/в 29,2 63 9  5 3 

Харківська 78,6 д/в 48 41,1 2  2 6 

Херсонська 5,7 д/в 12,9 35,2 19  11 9 

Хмельницька 1,6 д/в – к 21  16 19 

Черкаська 13,7 д/в 10,1 67 17  13 2 

Чернівецька – д/в – – 23  16 20 

Чернігівська 40,6 д/в к 3,2 4  15 16 

* Розраховано і складено автором за даними таблиць Ж.7 
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Таблиця Ж.15 – Зведені ранги за 2015 рік 

 

За 

часткою 

під-в, які 

займалися 

інновац. 

д-тю 

За 

індекса-

ми 

витрат на 

інновац. 

діял-ть 

За часткою 

під-в, які 

впровад. 

інноваційні 

процеси 

За часткою  

під-в, які 

впровад. 

інновац. 

види прод. 

За частк.  

під-в, які 

реаліз. 

інновац. 

прод. 

За 

частк. 

РІП у 

заг. 

обсязі 

РПП 

За часткою 

РІП, нової 

для ринку, 

у заг. 

обсязі РІП 

Сума 

балів за 

ранга-

ми 

Вінницька 15 2 17 9 9 20 6 78 

Волинська 21 19 11 23 18 9 20 121 

Дніпропетровська 18 1 20 12 22 22 14 109 

Донецька 20 4 24 16 24 6 18 112 

Житомирська 14 15 6 16 12 12 11 86 

Закарпатська 24 6 11 13 19 2 23 98 

Запорізька 5 10 18 1 7 5 12 58 

Івано-

Франківська 
4 9 10 15 23 15 15 91 

Київська 16 8 4 18 15 17 5 83 

Кіровоградська 3 5 22 11 8 8 13 70 

Луганська 22 13 7 23 21 12 1 99 

Львівська 8 7 1 14 14 10 8 62 

Миколаївська 1 17 23 20 17 24 16 118 

Одеська 8 24 15 22 16 16 7 108 

Полтавська 13 18 20 6 9 10 22 98 

Рівненська 23 14 3 19 13 22 10 104 

Сумська 7 21 19 4 1 1 3 56 

Тернопільська 10 23 2 10 5 4 9 63 

Харківська 2 11 5 21 20 3 2 64 

Херсонська 6 12 9 7 11 14 19 78 

Хмельницька 19 16 15 8 2 18 21 99 

Черкаська 11 3 13 5 4 18 17 71 

Чернівецька 12 22 7 2 2 7 23 75 

Чернігівська 17 20 14 2 6 21 4 84 

* Розраховано і складено автором за даними таблиць Ж.8-Ж.14. 
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Таблиця Ж.16 – Зведені ранги за 2016 рік 

 

За 

часткою 

під-в, які 

займалися 

інновац. 

д-тю 

За 

індекса-

ми 

витрат на 

інновац. 

діял-ть 

За часткою 

під-в, які 

впровад. 

інноваційні 

процеси 

За часткою  

під-в, які 

впровад. 

інновац. 

види прод. 

За частк.  

під-в, які 

реаліз. 

інновац. 

прод. 

За 

частк. 

РІП у 

заг. 

обсязі 

РПП 

За часткою 

РІП, нової 

для ринку, 

у заг. 

обсязі РІП 

Сума 

балів за 

ранга-

ми 

Вінницька 16 18 20 4 10 д/в1 д/в 68 

Волинська 24 7 2 16 1 д/в д/в 50 

Дніпропетровська 18 11 9 13 12 д/в д/в 63 

Донецька 20 23 17 18 23 д/в д/в 101 

Житомирська 7 4 18 24 18 д/в д/в 71 

Закарпатська 23 6 11 22 22 д/в д/в 84 

Запорізька 4 17 12 1 5 д/в д/в 39 

Івано-

Франківська 
5 21 23 15 20 

д/в д/в 

84 

Київська 14 5 10 12 10 д/в д/в 51 

Кіровоградська 11 10 13 7 6 д/в д/в 47 

Луганська 21 13 19 20 24 д/в д/в 97 

Львівська 7 16 5 8 14 д/в д/в 50 

Миколаївська 3 8 15 17 16 д/в д/в 59 

Одеська 6 3 7 19 19 д/в д/в 54 

Полтавська 19 15 21 10 7 д/в д/в 72 

Рівненська 13 2 8 23 21 д/в д/в 67 

Сумська 12 9 1 3 2 д/в д/в 27 

Тернопільська 2 1 6 4 3 д/в д/в 16 

Харківська 1 14 16 14 13 д/в д/в 58 

Херсонська 10 19 24 6 9 д/в д/в 68 

Хмельницька 22 24 3 20 16 д/в д/в 85 

Черкаська 15 22 22 10 3 д/в д/в 72 

Чернівецька 9 20 14 2 8 д/в д/в 53 

Чернігівська 17 12 4 9 14 д/в д/в 56 
1 Дані відсутні 

* Розраховано і складено автором за даними таблиць Ж.8-Ж.14. 
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Таблиця Ж.17 – Зведені ранги за 2017 рік 

 

За 

часткою 

під-в, які 

займалися 

інновац. 

д-тю 

За 

індекса-

ми 

витрат на 

інновац. 

діял-ть 

За часткою 

під-в, які 

впровад. 

інноваційні 

процеси 

За часткою  

під-в, які 

впровад. 

інновац. 

види прод. 

За частк.  

під-в, які 

реаліз. 

інновац. 

прод. 

За 

частк. 

РІП у 

заг. 

обсязі 

РПП 

За часткою 

РІП, нової 

для ринку, 

у заг. 

обсязі РІП 

Сума 

балів за 

ранга-

ми 

Вінницька 12 22 22 13 14 11 3 97 

Волинська 9 9 19 24 7 18 15 101 

Дніпропетровська 17 23 5 20 24 21 7 117 

Донецька 16 8 3 7 13 7 4 58 

Житомирська 15 24 20 17 2 16 10 104 

Закарпатська 22 19 14 21 3 4 16 99 

Запорізька 8 1 17 5 4 1 14 50 

Івано-

Франківська 
6 5 15 8 16 17 16 

83 

Київська 17 17 7 14 12 13 8 88 

Кіровоградська 5 3 21 9 15 4 15 72 

Луганська 20 18 15 15 21 21 16 126 

Львівська 13 13 4 9 16 13 12 80 

Миколаївська 3 15 24 22 19 9 6 98 

Одеська 10 14 6 16 20 18 9 93 

Полтавська 19 20 18 6 8 20 15 106 

Рівненська 23 21 8 18 22 24 16 132 

Сумська 7 4 22 3 6 3 1 46 

Тернопільська 2 7 1 23 23 13 5 74 

Харківська 1 11 12 11 10 2 2 49 

Херсонська 11 12 11 2 11 6 11 64 

Хмельницька 24 16 8 18 16 21 16 119 

Черкаська 4 2 13 12 5 8 13 57 

Чернівецька 14 6 8 1 1 11 16 57 

Чернігівська 21 10 2 4 9 9 15 70 

* Розраховано і складено автором за даними таблиць Ж.8-Ж.14. 
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Таблиця Ж.18 – Зведені ранги за 2018 рік 

 

За 

часткою 

під-в, які 

займалися 

інновац. 

д-тю 

За 

індекса-

ми 

витрат на 

інновац. 

діял-ть 

За часткою 

під-в, які 

впровад. 

інноваційні 

процеси 

За часткою  

під-в, які 

впровад. 

інновац. 

види прод. 

За частк.  

під-в, які 

реаліз. 

інновац. 

прод. 

За 

частк. 

РІП у 

заг. 

обсязі 

РПП 

За часткою 

РІП, нової 

для ринку, 

у заг. 

обсязі РІП 

Сума 

балів за 

ранга-

ми 

Вінницька 14 2 18 1 1 15 4 55 

Волинська 17 23 22 23 12 13 19 129 

Дніпропетровська 13 21 4 20 24 22 13 117 

Донецька 18 13 11 8 14 19 17 100 

Житомирська 20 1 20 11 1 17 11 81 

Закарпатська 21 20 2 23 23 4 20 113 

Запорізька 9 3 13 5 10 5 10 55 

Івано-

Франківська 
3 12 14 15 19 11 18 

92 

Київська 7 4 6 19 22 10 1 69 

Кіровоградська 2 24 5 16 21 1 14 83 

Луганська 23 17 8 17 1 19 5 90 

Львівська 16 10 16 6 15 13 7 83 

Миколаївська 9 19 14 18 1 19 19 99 

Одеська 15 8 8 12 13 11 15 82 

Полтавська 8 6 19 9 17 17 8 84 

Рівненська 24 18 1 1 1 22 19 86 

Сумська 3 14 12 12 1 5 12 59 

Тернопільська 5 11 21 9 17 7 3 73 

Харківська 1 9 10 14 20 3 6 63 

Херсонська 9 16 3 7 11 8 9 63 

Хмельницька 22 22 17 21 15 24 19 140 

Черкаська 6 15 23 22 9 8 2 85 

Чернівецька 12 5 24 1 1 16 20 79 

Чернігівська 18 7 7 1 1 2 16 52 

* Розраховано і складено автором за даними таблиць Ж.8-Ж.14. 
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Додаток К 

Вихідні дані та результати оцінювання впливу інноваційного розвитку  

промислових комплексів регіонів України на динаміку їх  

економічного розвитку 

 

Таблиця К.1 – Валовий регіональний продукт у регіонах України, млн грн  

 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Україна     

Вінницька 59871 74411 92427 111498 

Волинська 31688 35744 51972 60448 

Дніпропетровська 215206 244478 313830 369468 

Донецька 115012 137500 166404 192256 

Житомирська 38425 47919 61470 77110 

Закарпатська 28952 32390 43043 52445 

Запорізька 89061 104323 130377 147076 

Івано-Франківська 45854 51404 63850 78443 

Київська 104030 128638 157043 198160 

Кіровоградська 38447 46021 53031 64436 

Луганська 23849 31356 30285 35206 

Львівська 94690 114842 147404 177243 

Миколаївська 48195 57815 69371 79916 

Одеська 99761 119800 149530 173241 

Полтавська 95867 116272 150904 174147 

Рівненська 35252 39469 48836 56842 

Сумська 41567 46287 56530 68489 

Тернопільська 26656 31072 40747 49133 

Харківська 124843 154871 187454 233321 

Херсонська 32215 38743 47868 55161 

Хмельницька 41088 48859 63882 75646 

Черкаська 50843 59412 73176 93315 

Чернівецька 18506 21239 28591 33903 

Чернігівська 36966 43362 56672 70624 

* Складено автором за: Валовий регіональний продукт (2004-2019). Державна служба статистики 

України. Багатогалузева статистична інформація. Регіональна статистика. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 
 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця К.2 – Кількість та частка промислових підприємств, які займались інноваційною діяльністю за регіонами України 

 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Кількість 

підприємств, які 

займалися 
інноваційною 

діяльністю, од. 

Частка підприємств, 
які займалися 

інноваційною 

діяльністю  у 
загальній кількості 

підприємств 

промисловості, % 

Кількість підприємств, 
які займалися 

інноваційною 

діяльністю, од. 

Частка підприємств, 
які займалися 

інноваційною 

діяльністю  у 
загальній кількості 

підприємств 

промисловості, % 

Кількість 

підприємств, які 

займалися 
інноваційною 

діяльністю, од. 

Частка підприємств, 
які займалися 

інноваційною 

діяльністю  у 
загальній кількості 

підприємств 

промисловості, % 

Кількість 

підприємств, які 

займалися 
інноваційною 

діяльністю, од. 

Частка підприємств, 
які займалися 

інноваційною 

діяльністю  у 
загальній кількості 

підприємств 

промисловості, % 

Україна 824 17,3 834 18,9 759 16,2 777 16.2 

Вінницька 25 14,7 24 15,4 24 15,4 25 14,1 

Волинська 12 11,5 11 10,2 17 16,0 14 13,1 

Дніпропетровська 63 13,0 65 14,7 51 11,0 71 14,6 

Донецька 28 11,7 26 13,8 22 11,5 23 12,4 

Житомирська 28 15,5 34 20,6 23 13,9 19 11,4 

Закарпатська 14 10,1 15 11,2 12 9,0 12 9,6 

Запорізька 49 20,9 47 22,1 42 19,1 36 15,1 

Івано-Франківська 27 21,6 27 21,1 28 21,7 28 21,2 

Київська 44 13,3 48 16,6 37 11,0 54 16,5 

Кіровоградська 25 24,8 17 17,9 24 22,6 26 26,0 

Луганська 9 11,3 9 13,2 7 10.0 5 6,8 

Львівська 64 19,3 64 20,6 48 15,2 44 13,4 

Миколаївська 29 31,2 21 23,1 25 26,9 14 15,1 

Одеська 36 19,3 40 20,9 36 15,7 25 13,7 

Полтавська 30 16,2 25 14,0 27 10,4 30 15,5 

Рівненська 13 10,6 23 17,0 8 5,9 8 5,8 

Сумська 23 19,8 21 17,8 24 20,5 25 21,2 

Тернопільська 16 17,4 24 26,1 25 27,5 20 20,8 

Харківська 117 28,6 110 30.5 111 28,1 119 29,5 

Херсонська 19 20,6 19 19,8 15 15,5 14 15,1 

Хмельницька 18 12,3 18 12,8 8 5,7 11 7,1 

Черкаська 25 17,2 24 16,1 32 24,4 29 18,7 

Чернівецька 9 16,9 11 20,4 8 14,5 9 14,8 

Чернігівська 15 13,2 16 15,2 10 9,6 15 12,4 

* Розраховано і складено автором за: Наукова та інноваційна діяльність України. 2018. Державна служба статистики України. Київ. 2019, с. 66; Наукова та 

інноваційна діяльність України. 2017. Державна служба статистики України. Київ. 2018, с. 86; Наукова та інноваційна діяльність України. 2016.  

Державна служба статистики України. Київ. 2017, с. 87; Наукова та інноваційна діяльність України. 2015. Державна служба статистики України.  

Київ. 2016, с. 143.   5
5
0
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Таблиця К.3 – Обсяг витрат на інноваційну діяльність у промисловості регіонів України 

 
Загальний обсяг витрат на інноваційну 

діяльність, тис грн 
Обсяг витрат на внутрішні ДіР, тис грн 

Обсяг витрат придбання машин, обладнання, 

програмного забезпечення, тис грн 

Україна 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Вінницька 575261,6  723188,9  100437,3  365936,9  2184,2 9475,6 1640,2 87522,8 554508,2 702874,4 92087,9 252868,1 

Волинська 65280,3  147411,3  162077,9  85399,8  12083,5 187,4 к1 к1 53175,0 139296,9 153502,9 57419,1 

Дніпропетровська 7568879,0  14264728,8  1127250,7  688062,3  49779,7 22040,6 169776,9 24838,0 7327242,5 14058943,7 593186,5 588459,4 

Донецька 827653,4  610934,6  725326,4  725035,8  127947,7 144650,3 206032,9 221074,9 682935,1 209458,2 477346,0 497465,3 

Житомирська 32626,8  143876,8  10443,0 123865,0  7,3 1105,0 к1 к1 30201,4 100336,9 10037,2 93499,7 

Закарпатська 22530,6  59666,1  26249,6 20206,2  – 257,5 ̶ к1 18452,9 52506,5 24716,4 19734,0 

Запорізька 321051,3  485798,5  1393360,2  4213621,7  61744,9 55222,0 138579,4 260339,8 94659,0 311576,4 915464,4 3856806,8 

Івано-Франківська 92189,0  80467,5  134192,2  146153,0  4889,8 4194,2 682,9 4628,0 84080,5 63488,3 130386,2  141400,6 

Київська 144771,6  598892,6  289694,2  663665,1  2506,3 13252,3 5870,8 4505,0 106841,0 557842,8 217338,0 445423,0 

Кіровоградська 127719,1  262320,4  504172,2  163783,4  51122,3 62678,3 55787,5 71142,9 71601,7 188527,4 390397,2 53205,0 

Луганська 24254,1  43456,3  20219,9  16192,4  301,3 7410,3 7743,9 к1 16480,8 25983,4 к1 к1 

Львівська 277796,2  429278,9  310047,7  416914,5  35825,3 35875,3 52084,4 168869,4 202756,6 327293,6 207509,0 84408,6 

Миколаївська 291578,5  631852,9  324909,6  251812,4  228761,5 326227,1 267205,3 181671,9 52794,3 295453,1 52166,0 65528,7 

Одеська 49670,7  253712,6  150149,8  225145,3  6393,9 16540,7 8577,8 62765,9 42414,1 164594,7 140495,4  136307,9 

Полтавська 128525,6  213315,8  68226,6  105563,0  109380,0 31924,7 25327,4 49453,0 14621,8 173611,5 31560,6  40230,1 

Рівненська 6865,9  40421,2  7315,4 5795,2  859,2 2028,8 к1 3278,1 5062,4 37013,6 5729,2 2074,1 

Сумська 162349,5  340009,1  598478,2  559934,1  18179,8 63365,6 7217,8 136843,6 113819,9 242970,1 544891,8 197242,6 

Тернопільська 14557,7  85871,9  109734,7  137125,6  11285,6 10267,0 6327,9 7643,2 2176,3 73382,6 101557,4 127778,2 

Харківська 667008,1  1146467,3  890885,5  1270123,9  177535,6 264240,6 293620,9 550954,7 449469,8 717523,6 545718,1 679344,0 

Херсонська 70130,5  75023,2  56149,7  50245,4  3953,8 6236,1 2821,4 10569,4 65957,8 52995,0 48093,4 35733,1 

Хмельницька 66659,4  47994,7  24552,5 14638,8  – 139,7 к1 к1 63356,6 44664,1 22282,3 14405,8 

Черкаська 53539,0  44863,5  124705,4  115291,8  8874,1 12776,4 12503,1 34958,1 44123,4 31110,9 110551,2  77276,5 

Чернівецька 18756,8  19034,5  26091,6 54811,6  411,0 730,2 к1 к1 2662,1 7107,8 2266,7 18754,1 

Чернігівська 34997,3  65361,5  71704,2 108108,2  31259,4 31774,9 к1 9850,6 3146,8 26346,1 49634,6  94571,4 

1 Конфіденційна інформація 

* Розраховано і складено автором за: Наукова та інноваційна діяльність України. 2018. Державна служба статистики України. Київ. 2019, с. 69; 

Наукова та інноваційна діяльність України. 2017. Державна служба статистики України. Київ. 2018, с. 89; Наукова та інноваційна діяльність 

України. 2016. Державна служба статистики України. Київ. 2017, с. 92; Наукова та інноваційна діяльність України. 2015. Державна служба 

статистики України. Київ. 2016, с. 148. 
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Таблиця К.4 – Обсяг реалізованої інноваційної продукції за регіонами України 

 
Загальний  обсяг РІП, тис грн Обсяг РІП, що була новою для ринку 

Кількість впроваджених нових технологічних 

процесів 

2015 р. 2017 р. 2018 р. 2015 р. 2017 р. 2018 р. 2015 р. 2017 р. 2018 р. 2015 р. 

Вінницька 192387,0 454738,6 512849,2 73052,5 180034,6 281944,2 26 30 15 14 

Волинська 383598,6 66820,5  330587,5 10937,7 к к 13 17 8 8 

Дніпропетровська 1145528,3 297806,2  1143570,1 203067,0 83739,5 224543,6 77 96 107 134 

Донецька 4591841,2 3301952,6  1088327,9 537603,8 1054664,1 30703,2 20 60 69 44 

Житомирська 372263,7 155944,9  183849,2 88632,2 25415,0 55247,4 20 37 13 16 

Закарпатська 583169,7 358075,8  609655,9 – – – 7 18 7 17 

Запорізька 3162297,1 4041214,5  4165782,2 682270,1 243162,8  1308761,5 114 119 142 82 

Івано-Франківська 241973,4 105412,0  564035,0 40859,8 – 1355,8 50 17 23 20 

Київська 618814,9 770553,1  1748003,7 236902,0 201632,3  1209938,6 39 85 38 135 

Кіровоградська 354667,9 405582,7  1327867,4 70490,3 к 163515,3 19 97 16 50 

Луганська 373174,1 13130,9  47312,3 360890,4 – 20543,4 21 6 4 41 

Львівська 1193855,9 763079,4  1243427,2 416791,2 80172,7  475458,2 49 139 41 49 

Миколаївська 71192,7 417342,6  133828,6 11036,1 117808,1  к 13 25 29 14 

Одеська 544420,2 157570,2  786430,0 199610,4 29409,6  33071,0 26 63 50 46 

Полтавська 1938551,4 243180,2  750152,9 269,3 к 285068,9 34 25 31 20 

Рівненська 67324,7 9266,5  53435,7 17959,9 – к 9 37 8 29 

Сумська 1751880,2 601874,6  750269,7 1244958,4 365125,1  188423,7 185 244 225 56 

Тернопільська 249303,3 126930,5  440259,5 74877,4 37056,9  277361,5 32 85 78 18 

Харківська 2742424,4 2515861,7  3530113,7 2155969,1 1208581,3  1450440,6 212 203 230 179 

Херсонська 175410,2 287619,7  429460,5 10072,9 37116,2  150987,7 25 35 24 39 

Хмельницька 127076,3 27769,1  19442,4 2090,6 – к 9 20 7 5 

Черкаська 289705,7 583087,7  1176838,4 39777,0 58737,7  788301,0 15 17 30 25 

Чернівецька 99981,9 46313,1  49276,1 – – – 15 10 12 3 

Чернігівська 95927,5 345378,5  886903,1 38944,9 к 28296,0 35 73 75 36 

* Розраховано і складено автором за: Наукова та інноваційна діяльність України. 2018. Державна служба статистики України. Київ. 2019, с. 81; 

Наукова та інноваційна діяльність України. 2017. Державна служба статистики України. Київ. 2018, с. 102; Наукова та інноваційна діяльність 

України. 2015. Державна служба статистики України. Київ. 2016, с. 170. 
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Таблиця К.5 – Регресійні залежності впливу показників інноваційної діяльності на 

зміну валового регіонального продукту 

Вихідні 

гіпотези 

побудови 

Регресійні моделі 

Лінійна множинна залежність Степенева множинна залежність 

1. По 24 

регіонах з 

відповідністю 

факторних 

ознак 

результативним 

за часом 

У1хі = 42,88 + 1,668 Х1 +0,002Х3 + 

0,0003Х6 + 0,494Х8 ;                  (1) 

Dy1xі = 0,604;  

Fp=4,3;   

Fα{α = 0,05; 𝑣1 = 4; 𝑣2 = 19} = 2,9;    

Fp>Fα 

 

У1хі = 37,87 + 2,5Х1 – 0,169Х4 

+0,003Х5  +0,00008Х6 +0,293Х8;   (3) 

Dy1xі = 0,64;  

Fp=6,3;    

 

У1хі = 27,931 + 3,645Х1 – 0,181Х4 

+0,028Х5  - 0,107Х7 +0,371Х8;   (5) 

Dy1xі = 0,725;  

Fp= 9,47; 

   

У1хі = е5,508 Х1 
-0,233 Х3

0,143 Х6
0,043 

Х8
0,135;                           (2) 

Dy1xі = 0,563; 

Fp= 6,13; 

 

 

У1хі = 5,15 Х1
0,006 Х4 

-0,003 

Х5
0,0454Х6

0,0524 Х8
0,191;                                 

(4) 

Dy1xі = 0,46; 

Fp= 3,01; 

 

У1хі = е5,528 Х1 
-0,018 Х4 

-0,022 Х5
0,066  

Х7
-0,00864 Х8 

0,193;                           

(6) 

Dy1xі = 0,393; 

Fp= 2,33; 

2. По 24 

регіонах з 

лагом 

запізнення в 

один рік 

У1хі = 42,72 + 2,235 Х1 + 0,160Х3 - 

0,022Х6 - 0,458Х8 ;                   (7) 

Dy1xі = 0,644;  

Fp= 8,6;   

Fα{α = 0,05; 𝑣1 = 3; 𝑣2 = 20} = 3,1;    

Fp>Fα 

 

У1хі = 41,417 + 2,33Х1 + 0,074Х4 

+0,141Х5  - 0,461Х8;               (9) 

Dy1xі = 0,564;  

Fp=6,14;    

У1хі = 2,289 Х1
0,622 Х3 

0,033 Х6
0,023  

Х8
0,01;                                     (8) 

Dy1xі = 0,628; 

Fp= 8,03; 

 

 

 

У1хі = 2,605 Х1 
0,533 Х4 

0,055 Х5
0,047  

Х8 
-0,011;                           (10) 

Dy1xі = 0,647; 

Fp= 8,72; 

3. По 14 

регіонах з 

відповідністю 

факторних 

ознак 

результативним 

за часом 

У1хі = 55,037 + 1,828 Х1 +0,008Х3 - 

0,002Х6 - 0,012Х8 ;                 (11) 

Dy1xі = 0,61;  

Fp= 3,5;   

Fα{α = 0,05; 𝑣1 = 4; 𝑣2 = 9} = 3,48;    

Fp>Fα 

 

У1хі = 30,96 + 4,047Х1 – 0,364Х4 

+0,012Х5  +0,018Х6 - 0,695Х8;   (13) 

Dy1xі = 0,696;  

Fp= 3,7;  

   
У1хі = 4,768 + 6,478Х1 – 0,573Х4 

+0,062Х5  - 0,111Х6 - 0,439Х8;   (15) 

Dy1xі = 0,716;  

Fp= 4,03;  

У1хі = е 1,71 Х1 
1,79 Х3

 -0,037 Х6
0,195 

Х8
-0,156;                           (12) 

Dy1xі = 0,735; 

Fp= 6,24; 

 

 

У1хі = е 1,866 Х1 
0,991 Х4

 0,017 Х5
0,054 

Х7 
-0,133 Х8

-0,44;                           (14) 

Dy1xі = 0,747; 

Fp= 4,73; 

 

У1хі = е 1,28 Х1 
0,786 Х4

 -0,024 Х5 
-0,022 

Х6
0,236 Х8

-0,177;                           (16) 

Dy1xі = 0,736; 

Fp= 4,54; 
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Закінчення табл. К.5 

 У1хі = 22,616 + 3,12Х1 - 0,662Х4 - 

0,016Х5  + 0,059Х7;                   (17) 

Dy1xі = 0,686;  

Fp= 4,91;   
 

У1хі = е 2,15 Х1 
0,774 Х4

 -0,012 Х5 
-0,061 

Х7 
0,046;                         (18) 

Dy1xі = 0,686; 

Fp= 4,91; 

4. По 14 

регіонах з 

лагом 

запізнення в 

один рік 

У1хі = 57,821 + 2,28 Х1 - 0,03Х3  + 

0,016Х6 - 0,257Х8 ;                 (19) 

Dy1xі = 0,66;  

Fp= 4,4;   

 

У1хі = 6,04 + 4,567Х1 – 0,012Х4 -

0,017Х5  +0,035Х6 - 0,24Х8;   (21) 

Dy1xі = 0,808;  

Fp= 6,74;  

Fα{α = 0,05; 𝑣1 = 5; 𝑣2 = 8} = 3,69;    

Fp>Fα 

У1хі = е 1,887 Х1 
0,73 Х3

 -0,11 Х6
0,186 

Х8
-0,062;                           (20) 

Dy1xі = 0,808; 

Fp= 6,74; 

 

У1хі = е 1,672 Х1 
0,766 Х4

 -0,035 Х5
-

0,109Х6 
0,202 Х8

-0,049;                           

(22) 

Dy1xі = 0,723; 

Fp= 4,2 

 

* Розраховано і складено автором за даними таблиць К.1-К.4 


