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АНОТАЦІЯ 

Прилуцька І. А. Інституційний розвиток інноваційного 

підприємництва в Україні. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018.  

Результати дисертації завдяки своїй науковій новизні вирішують 

актуальне наукове завдання – розроблення методичного інструментарію 

оцінювання інституційного розвитку інноваційного підприємництва в Україні 

та проведення кластеризації областей України за допомогою 

дискримінантного аналізу.  

У роботі поглиблено змістовне розуміння еволюції інноваційного 

підприємництва. Досліджено процес інституційного забезпечення розвитку 

інноваційного підприємництва та виявлено необхідність формування 

сприятливого інституційного середовища задля стимулювання його розвитку.  

Основну увагу приділено концептуальним засадам рейтингового 

оцінювання рівня ІРІП, що базуються на побудові інтегрального Індексу на 

основі інструментів багатокритеріального аналізу (методів TOPSIS та 

VIKOR) за визначеною послідовністю етапів. На основі цього підходу за 

допомогою дискримінантного аналізу автором здійснено кластеризацію 

областей України та обґрунтовано практичні рекомендації щодо 

інноваційного розвитку визначених кластерів.  

У роботі запропоновано напрями вдосконалення інституційного 

розвитку інноваційного підприємництва в Україні на засадах кластеризації. 

Вироблено пропозиції щодо визначення та реалізації стратегічних 

пріоритетів інституційного розвитку інноваційного підприємництва в процесі 

євроінтеграції України. 
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АННОТАЦИЯ 

Прилуцкая И. А. Институциональное развитие инновационного 

предпринимательства в Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным 

хозяйством. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

Результаты диссертации благодаря своей научной новизне решают 

актуальная научную задачу – разработку методического инструментария 

оценки институционального развития инновационного предпринимательства 

в Украине и проведения кластеризации областей Украины с помощью 

дискриминантного анализа. 

В работе углубленно содержательное понимание эволюции 

инновационного предпринимательства. Исследован процесс 

институционального обеспечения развития инновационного 

предпринимательства и выявлена необходимость формирования 

благоприятной институциональной среды для стимулирования его развития. 

В частности, предложено рассматривать факторы влияния на 

институциональную среду через следующие составляющие: культурно-

демографические, политико-правовые, экономические, научно-

технологические и инновационные, что позволило обосновать предложения 

по расширению инструментария государственного регулирования 

инновационного предпринимательства в Украине с учетом лучшего 

европейского опыта в этой сфере. Также выделены функции 

институциональной среды, которые способствуют развитию инновационного 

предпринимательства.  
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Обобщен европейский опыт институционального развития 

инновационного предпринимательства при формировании предложений 

относительно стратегических приоритетам институционального развития 

инновационного предпринимательства в процессе евроинтеграции Украины. 

Проведен анализ нормативно-правовых документов, регулирующих 

инновационную деятельность и инновационное предпринимательство. 

Основное внимание уделено концептуальным основам рейтинговой 

оценки уровня ИРИП, что базируется на построении интегрального индекса с 

использованием инструментов многокритериального анализа (методов 

TOPSIS и VIKOR) с определенной последовательностью этапов. На 

основании этого подхода с помощью дискриминантного анализа автором 

осуществлено кластеризацию областей Украины и обоснованы практические 

рекомендации инновационного развития определенных кластеров. 

В работе предложены направления совершенствования 

институционального развития инновационного предпринимательства в 

Украине на принципах кластеризации. Разработани предложения 

относительно реализации и формирования стратегическим приоритетам 

институционального развития инновационного предпринимательства в 

процессе евроинтеграции Украины. 

Ключевые слова: инновационное предпринимательство, 

институциональное развитие инновационного предпринимательства, 

институциональная среда, институты, кластеризация, стратегические 

приоритеты. 

 

ABSTRACT 

Prylutska I. A. Institutional Development of Innovative 

Entrepreneurship in Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Economic Sciences by specialty 08.00.03 – 

Economics and Management of the National Economy. Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 
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The results of the dissertation, due to their scientific novelty, solve the actual 

scientific task – the development of methodical tools for assessing the institutional 

development of innovation entrepreneurship in Ukraine and the clusterization of 

Ukrainian regions with discriminant analysis. 

In the thesis there is an in-depth understanding of the evolution of innovative 

entrepreneurship. The process of institutional support for the development of 

innovative entrepreneurship has been explored and the necessity of forming a 

favorable institutional environment for stimulating its development has been 

identified.  

The paper proposes directions for improving the institutional development of 

cluster innovation entrepreneurship in Ukraine. Proposals on strategic priorities of 

institutional development of innovative entrepreneurship in the process of 

European integration of Ukraine are formulated. 

Key words: innovative entrepreneurship, institutional development of 

innovation entrepreneurship, institutional environment, institutions, clusterization, 

strategic priorities. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. В динамічних перетвореннях 

сучасних економічних систем вагомого значення набувають трансформації, 

спрямовані на розвиток інноваційного підприємництва, що постає як 

складна, здатна до самоорганізації система економічних відносин і взаємодій 

макроекономічного масштабу. Уряди розвинених країн приділяють все 

більшу увагу інституційному забезпеченню цих процесів з метою посилення 

конкурентоспроможності національних економік. Зазначене актуалізує 

посилення уваги до інституційного розвитку інноваційного підприємництва 

(ІРІП) як важливого чинника модернізації економіки і суспільства, 

збільшення ВВП та підвищення добробуту населення. Ці питання є особливо 

актуальними для економіки України на сучасному етапі реалізації її 

євроінтеграційних устремлінь та прагнення покращити свої позиції в 

світових рейтингах, що характеризують соціально-економічний та 

інноваційний розвиток, в яких наша країна посідає далеко не перші позиції. 

За цих обставин дослідження ролі інноваційного підприємництва в Україні, як 

одного із рушійних чинників інтенсифікації економічного зростання країни, є 

актуальним, має важливе теоретичне та практичне значення.  

Дослідження сутності інновацій та інноваційного підприємництва із 

врахуванням його значення у забезпеченні зростання 

конкурентоспроможності національної економіки присвячені праці 

Г. Барнета, П. Друкера, К. Ерроу, Ф. Ніксона, М. Морісса, Е. Менсфілда, 

К. Оппенлендера, Б. Санто, Дж. Стігліца, Б. Твісса, Й. Шумпетера та ін. 

Представники інституційної теорії Р. Коуз, Д. Норт, Р. Фогель досліджували 

формування інституційних умов розвитку підприємництва. Особливості 

інноваційного розвитку економіки та проблеми управління інноваційними 

процесами в Україні знайшли відображення у працях вітчизняних науковців 

Ю. Бажала, З. Варналія, А. Васіної, В. Вірченка, А. Гальчинського, В. Гейця, 

Н. Гражевської, І. Єгорова, О. Жилінської, Т. Затонацької, В. Зянька, 

В. Осецького, Л. Овчаренко, І. Павленко, В. Сизоненка, Д. Черваньова, 
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А. Чухна. Концептуальні засади щодо політики реалізації європейського 

вектора розвитку України із залученням потенціалу інноваційного 

підприємництва були висвітлені у працях В. Базилевича, О. Бедюха, 

А. Ігнатюк та ін. 

Попри фундаментальний науковий доробок зазначених вчених, в 

умовах динамічного постіндустріального поступу залишаються актуальними 

питання удосконалення інституційного забезпечення активізації розвитку 

інноваційного підприємництва. На сучасному етапі суспільних перетворень 

актуалізується потреба врахування впливу інституцій на розвиток 

інноваційного підприємництва з метою розроблення пропозицій щодо 

визначення й реалізації стратегічних пріоритетів ІРІП в процесі 

євроінтеграції України. Визначальна роль інституційного забезпечення 

інноваційного підприємництва у формуванні сприятливих передумов 

соціального й економічного розвитку України, інтеграції її у європейське 

співтовариство та необхідність його перманентного удосконалення в умовах 

посилення викликів формування інноваційної економіки обумовили вибір 

теми дисертаційної роботи, визначення мети і завдань дослідження.  

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

Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної роботи кафедри 

менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, що виконана у межах 

наукових досліджень економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка: № 11БФ040-01«Модернізація 

економіки України на засадах сталого соціально-економічного розвитку: 

закономірності, протиріччя, ризики» (реєстраційний номер 0111U006456), у 

частині розділу «Управління інноваційним розвитком на мікро-, мезо-, і 

макрорівнях національної економіки», де автором проаналізовано державне 

регулювання інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва 

в Україні; № 16БФ040-01 «Макроекономічна стратегія реалізації 

європейського вектору економічного розвитку України: концептуальні 

засади, виклики та протиріччя» (реєстраційний номер 0116U004822), де 



13 
 
автором узагальнено європейський досвід розвитку інноваційного 

підприємництва на початку ХХІ сторіччя. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретико-методичних положень та науково-практичних рекомендацій щодо 

удосконалення інституційного розвитку інноваційного підприємництва в 

Україні. Досягнення мети обумовило необхідність визначення та реалізації 

наступних завдань: 

– обґрунтувати теоретичні положення щодо розкриття сутності 

інноваційного підприємництва та його еволюції; 

– дослідити процес інституційного забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва; 

– визначити функції інституційного середовища в активізації розвитку 

інноваційного підприємництва; 

– узагальнити європейський досвід інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва; 

– розкрити сучасні реалії інституційного забезпечення інноваційного 

підприємництва в Україні; 

– розробити методичний інструментарій оцінювання рівня 

інституційного розвитку інноваційного підприємництва в областях України; 

– виявити інституційні передумови розвитку інноваційного 

підприємництва в Україні у контексті кластеризації; 

– запропонувати напрями вдосконалення інституційного розвитку 

інноваційного підприємництва в Україні на засадах кластеризації; 

– сформувати пропозиції щодо визначення й реалізації стратегічних 

пріоритетів інституційного розвитку інноваційного підприємництва в 

контексті євроінтеграції України. 

Об’єктом дослідження є процеси розвитку інноваційного 

підприємництва в сучасній ринковій економіці. 
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Предметом дослідження є теоретико-методичні положення та 

прикладні аспекти розвитку інституційного забезпечення інноваційного 

підприємництва в Україні. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною базою 

дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних учених з проблем 

інноваційного розвитку економіки та формування інституційного 

забезпечення інноваційної підприємницької діяльності. Методологія 

дисертаційної роботи базується на загальнонаукових та спеціальних методах 

економічного пізнання. Метод наукової абстракції та метод єдності 

історичного і логічного було використано при визначенні етапів становлення 

та розвитку інноваційного підприємництва (п. 1.1). Метод порівнянь, індукції 

та дедукції було використано для узагальнення європейського досвіду ІРІП 

та визначення напрямів його вдосконалення за відповідними складовими 

ІРІП (п. 2.1.; п. 3.3). Методи аналізу та синтезу дали змогу виявити сучасні 

реалії інституційного забезпечення інноваційного підприємництва в Україні 

(п. 2.2.). Метод анкетування дав змогу провести опитування респондентів 

підприємств, наукових установ та державних органів з метою отримання 

експертних оцінок. Методи багатокритеріального аналізу застосовано для 

розроблення методики оцінювання рівня ІРІП в областях України (п. 2.3). 

Метод дискримінантного аналізу використано для здійснення кластеризації 

областей України за рівнем ІРІП (п. 3.1). Табличний і графічний методи 

застосовано для структурування результатів дослідження (п. 1.1- п. 3.3). 

Інформаційною базою дисертаційної роботи є законодавчі та 

нормативно-правові акти з питань регулювання наукової, науково-технічної, 

інноваційної діяльності в Україні, звітні дані Міністерства освіти і науки 

України, Державної регуляторної служби України, Національного банку 

України, матеріали Державної служби статистики України, нормативні 

документи державних органів України та аналітичні складові національних 

доповідей Президента України; статистичні та аналітичні матеріали 

Світового банку, Всесвітнього економічного форуму, Організації 
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економічного співробітництва та розвитку, Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності, Європейського інноваційного табло; матеріали 

нефінансової звітності та офіційні сайти підприємств, міжнародних 

консалтингових і дослідницьких організацій; періодичні видання, наукові 

збірники, монографії, наукові публікації вітчизняних і закордонних 

дослідників, ресурси Інтернет та власні розрахунки автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку 

теоретичних положень та виробленні науково-практичних рекомендацій 

щодо удосконалення інституційного забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва в Україні. Основні положення дисертації, які визначають 

наукову новизну, полягають у наступному: 

вперше: 

– розроблено концептуальні засади рейтингового оцінювання рівня ІРІП, 

що базуються на розрахункові його інтегрального Індексу з використанням 

інструментарію багатокритеріального аналізу (методів TOPSIS та VIKOR) за 

запропонованою послідовністю етапів, що дало можливість здійснити 

дискримінантний та компаративний аналіз як загального рівня 

сформованості інституційного забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва в Україні, так і в окремих її областях; 

удосконалено: 

 класифікацію видів інноваційного підприємництва, що на відміну від 

існуючих класифікацій, доповнена наступними критеріями поділу: 

1) за формою участі в інноваційному процесі; 2) за характером продукту і 

ринку; 3) за джерелами фінансування; 4) за способом випуску інноваційної 

продукції на ринок; 

 теоретичні підходи до обґрунтування складових інституційного 

забезпечення розвитку інноваційного підприємництва в частині 

виокремлення чинників впливу на інституційне середовище, зокрема 

культурно-демографічних, політико-правових, економічних, науково-

технологічних та інноваційних, які, на додаток до існуючих, враховують їх 
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функціональний вплив на інноваційне підприємництво та закладають 

підґрунтя для комплексного оцінювання рівня ІРІП; 

 понятійно-категоріальний апарат економічної науки, що характеризує 

розвиток інноваційного підприємництва. Зокрема, уточнено трактування 

поняття «інноваційне підприємництво» як складної економічної діяльності, 

що перебуває у постійній взаємодії з інституційним середовищем, яке 

спрямовує його на максимізацію прибутку шляхом виробництва і реалізації 

інноваційної продукції, що задовольняє виявлені неусвідомлені потреби 

споживачів. Інституційне середовище інноваційного підприємництва 

визначено як сукупність формальних і неформальних інституцій, що 

розвиваються під впливом культурно-демографічних, політико-правових, 

економічних, науково-технологічних та інноваційних чинників і формують 

умови створення та розвитку інноваційних підприємницьких структур, а 

інституційний розвиток інноваційного підприємництва (ІРІП) – як складний 

процес якісних інституційних змін, що створюють нові можливості для 

розвитку інноваційного підприємництва. 

набули подальшого розвитку: 

 періодизація розвитку інноваційного підприємництва, на основі якої 

автором виокремлено два етапи його історичної еволюції:  

1) зародження одиничних випадків індивідуального поєднання 

винахідницької та підприємницької діяльності; 

2) трансформація інноваційного підприємництва у визначальний 

сектор економіки із стійкими характерними рисами, які запропоновано 

розглядати через загальні та специфічні; 

 теоретико-методичні засади активізації розвитку інноваційного 

підприємництва шляхом створення інституційного середовища для реалізації 

його функцій, що дозволило обґрунтувати пропозиції щодо розширення 

інструментарію державного регулювання інноваційного підприємництва в 

Україні з урахуванням кращого європейського досвіду в цій сфері; 
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  науково-методичні підходи до удосконалення інституційного 

забезпечення розвитку інноваційного підприємництва у частині визначення й 

реалізації стратегічних пріоритетів та завдань в контексті євроінтеграції 

України.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

науково-практичних рекомендацій щодо ІРІП в Україні. Окремі положення 

та результати дисертаційної роботи, а саме пропозиції щодо державного 

регулювання інституту права власності на землю в Україні були використані 

Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних 

відносин при підготовці законопроекту «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запровадження обмежень на набуття у 

власність земель сільськогосподарського призначення» реєстр №11173 

(довідка №04-11/15-196 від 27.11.2012 р.). Науково-практичні пропозиції 

щодо використання ринкових механізмів і механізмів державно-приватного 

партнерства для сприяння інноваційній діяльності були використані 

Державним Агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України 

при підготовці нової редакції Закону України «Про інноваційну діяльність»                     

(довідка №1/06-2-988 від 29.12.2012 р.). Науково-практичні пропозиції щодо 

принципів та порядку реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців знайшли відображення в наказі Міністерства юстиції України 

від 27.02.2015 р. №282/5 «Про запровадження реалізації пілотних проектів у 

сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у 

деяких територіальних органах Міністерства юстиції України» (довідка №15-

46/1048 від 10.11.2015 р.). Результати дисертаційної роботи впроваджено у 

навчальний процес на економічному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка при викладанні навчальної дисципліни 

«Основи науково-технічної та інноваційної діяльності» (довідка №013/426 

від  28.09.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею. Основні наукові положення, висновки, 
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рекомендації, що виносяться на захист, отримані автором особисто. Із 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано 

лише ті положення та ідеї, які є результатом власних досліджень автора. 

Внесок здобувача у наукових працях у співавторстві зазначено у списку 

опублікованих праць за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження 

апробовані автором на 12 міжнародних всеукраїнських науково-практичних 

конференціях та семінарах, зокрема: «Шевченківська весна» (Київ, 2012, 

2014); «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України» 

(Дніпропетровськ, 2012); «Інноваційне підприємництво: проблеми та 

пріоритети розвитку» (Київ, 2012); «Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: 

сучасне звучання економічних та управлінських ідей» (Київ, 2012); «Вища 

освіта в сучасному світі» (Ростов-на-Дону, 2012); «Освіта у світі: 

перспективи різних країн» (Пловдив, Болгарія, 2013); «Інноваційний 

розвиток економіки: підприємництво, освіта, наука» (Мінськ, Білорусь, 

2013); «Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції 

розвитку, практика реформування» (Київ, 2013); Перша міжнародна наукова 

конференція інновацій у технічних та природничих науках (Відень, Австрія, 

2014); «Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: 

теорія і практика» (Полтава, 2017); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Економічна стратегія та політика реалізації європейського 

вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя» 

(Київ, 2018). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 21 наукову працю 

загальним обсягом 7,75 д. а (з них 7,74 належить особисто автору), а саме: 

9 статей у наукових фахових виданнях України загальним обсягом 4,92 д. а., 

з них – 2 статті, що включені до наукометричних баз даних RSCI, RePEc, 

Index Copernicus, Science Index, Microsoft Academic Search, ROAR; 5 статей у 

наукових періодичних виданнях інших держав загальним обсягом 1,48 д. а; 

7 публікацій за матеріалами конференцій загальним обсягом 1,35 д. а. 
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Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Основний обсяг дисертаційної роботи становить 176 сторінок. Робота 

містить 34 таблиці, з них 11 займають окремі сторінки, та 13 рисунків, з яких 

1 займає окрему сторінку; 12 додатків – на 49 сторінках. Список 

використаних джерел налічує 171 найменування, які розміщено на 14 

сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО РОЗВИТКУ 

 

1.1. Еволюція інноваційного підприємництва та його 

теоретичного осмислення 

 

За умов формування нового типу економічних відносин інноваційне 

підприємництво розглядають як неодмінну умову економічного зростання, 

що пришвидшує темпи зростання валового внутрішнього продукту, 

забезпечує конкурентоспроможність та розвиток національної економіки. 

Однак виникає потреба дослідження еволюції інноваційного підприємництва 

як явища, що від одиничних проявів винахідницької та підприємницької 

діяльності набуло глобального масштабу. 

Основні наукові погляди представників наукових шкіл щодо еволюції 

інноваційного підприємнцтва зазначено у табл. А1 додатку А. На основі 

проаналізованих джерел представників різних наукових шкіл протягом 

чотирьох останніх сторіч, виокремлено два основні етапи становлення та 

розвитку інноваційного підприємнцтва (табл.1.1).  

Перший етап виокремлено на основі теорій, які описували окремі 

аспекти зародження підприємництва, пов’язані з розвитком товарного 

господарства, що сприяв зміні масштабів підприємництва, а також форм його 

проявів та дослідженнями неокласиків, які виділяли підприємницький хист 

як четвертий фактор виробництва та визначали роль людини-підприємця в 

економічному прогресі. Другий етап пов’язаний із іменем Шумпетера та 

характеризується еволюцією підприємництва, яка полягає у пошуку нових 

умов виробництва товарів і послуг, в основі яких покладено інновації та 

уміння залучення ресурсів із різних джерел. Також цим етапом визначено 

визнання світовою спільнотою необхідності застосування плюралістичного 

методу для аналізу різних напрямів інституціоналізму, який сприяє 
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поглибленому вивченню сутності та пояснення виникнення інституцій, 

вивчення їхнього функціонування в змінених умовах, з’ясування сутності 

інституційного порядку і оцінювання ролі інституційних змін. 

Таблиця 1.1 

Етапи становлення та розвитку інноваційного підприємництва 

Етап Назва етапу Наукова школа та її представники 
поч. 

XVIII ст. 

зародження одиничних 
випадків індивідуального 
поєднання винахідницької та 
підприємницької діяльності  
 

Класична політична економія 
(А. Сміт, Д. Рікардо) 

кін. 
XVIII-
ХІХ ст. 

Неокласична економічна теорія 
(А. Маршалл, Л. Вальрас) 
Кейнсіанська теорія 
(Дж. Кейнс) 
Теорія інституціоналізму 
(В. Гамільтон, Т. Веблен, В. Мітчел) 
Неокейнсіанство 
(Р. Харрод, Є. Домар) 

поч. ХХ 
ст. трансформація інноваційного 

підприємництва в складну 
економічну структуру із 
стійкими характерними 
рисами 

Теорія технічних нововведень та 
зростаючого попиту 
(Р. Солоу, Д. Кендрік, Е. Денісон) 
Неортодоксальна теорія Й.Шумпетера 

кін.ХХ-
поч.ХХІ 

ст. 

Неоінституціоналізм 
(Р. Коуз, Д. Норт, Р. Фогель) 
Нова інституціональна економіка 
(О. І. Вільямсон, Е. Фуруботон, Р. Ріхтер) 

Джерело: складено автором на основі джерел [22, 24, 26, 27, 47, 48] 

 

Незважаючи на значний прогрес у розумінні місця і призначення 

інноваційного підприємництва в сучасній науковій літературі, існують деякі 

розбіжності у визначенні поняття різними економічними школами та 

науковими течіями, а також неузгодженість його змістовного наповнення із 

законодавчою базою, наслідком яких є ускладнення його інтерпретації, а 

також труднощі у формуванні нормативно-правових актів щодо сприяння 

розвитку інноваційного підприємництва у вітчизняних реаліях. 

В економічній науці категоріальний апарат в інноваційній сфері має 

суперечливий характер, оскільки кожен науковець інтерпретує та 

використовує дещо відмінні дефініції основних понять, зокрема поняття 

«інноваційне підприємництво», яке трактується неоднозначно. Однак, у 

міждисциплінарному словнику з менеджменту чітко предсталена 
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категоріальна система інноваційної діяльності, тож у дослідженні будемо 

опиратись на напрацювання науковців, котрі застосовували різні підходи до 

визначення поняття «інноваційне підприємництво» на основі розкриття 

термінів «інновація» та «підприємництво» (табл. А2 додатку А). Прийшли до 

висновку, що саме підприємництво направлене на цілеспрямований пошук 

інновацій, тобто, інновації є специфічним інструментом підприємництва [1-

20]. 

З огляду на вказані трактування поняття «підприємець» (табл. А3 

додатку А), можна зробити наступні висновки: по-перше, підприємець 

об’єднує ресурси землі, капіталу та праці в єдиний процес виробництва 

товару або послуги. По-друге, підприємець несе відповідальність за 

прийняття управлінських рішень у процесі виробництва. По-третє, 

підприємець завжди ризикує своїм часом, майном, працею, вкладеними 

ресурсами та власною репутацією заради успіху своєї діяльності. І 

найголовніше – підприємець повинен бути новатором, щоб займати 

лідируючі позиції на ринку [27].  

Варто зазначити, що підприємництво у країнах заходу розглядається як 

«особливий тип господарювання, в основі якого – пошук нових можливостей 

виробництва товарів і послуг на основі інновацій та уміння залучення 

ресурсів із найрізноманітніших джерел» [44]. У вітчизняній економічній 

науці також пропонують різні визначення поняття «підприємництво» [21, 35, 

36, 37, 38, 39].  

У ст. 42 глави 4 Господарського Кодексу України підприємництво 

визначено як «самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик 

господарську діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання 

(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та 

одержання прибутку» [41]. Вітчизняне законодавство обмежується у 

визначенні терміну «підприємництво» прикладним аспектом і трактує його 

як процес господарювання, не зважаючи на інноваційну складову [39]. 
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Вжливими є результати досліджень М. Моріса, П. Льюіса та 

Д. Секстона [5] щодо тлумачення поняття «підприємництво» 

(entrepreneurship – англ.), які визначали його на основі вивчення публікацій 

на зазначену тематику у провідних світових академічних та фахових 

виданнях, а також консультацій з провідними світовими науковими 

видавництвами. У результаті, було виявлено дві найбільш вживані 

лінгвістичні асоціативні комбінації, пов’язані із досліджуваним терміном, це 

– «започаткування (заснування, створення) нового бізнесу (пов’язаний з 

економічним ризиком)» та «інновації (новий продукт, новий ринок або 

пошук нових можливостей)». Першу комбінацію (визначення) автори 

пропонують характеризувати як ризикове підприємництво (venture 

entrepreneurship – англ.), іншу відповідно – інноваційним підприємництвом 

(innovation entrepreneurship – англ.) [5, c. 27].  

Враховуючи класичний погляд на підприємництво як діяльність, що 

спрямована на отримання економічної вигоди після задоволення потреб 

споживачів, а також шумпетерівське бачення підприємництва як процесу 

створення нових комбінацій, М. Моріс, П. Льюіс та Д. Секстон виділяють два 

типи підприємницької діяльності: ризикове (нерегулярне) та інноваційне 

(регулярне) підприємництво [5, c. 27]. Тобто, інноваційне підприємництво 

пов’язане з бажанням підприємця брати на себе ризик щодо створення 

нового продукту чи поліпшення існуючого, а також щодо економічної, 

соціальної та моральної відповідальності за кінцевий результат цього 

процесу. 

З погляду процесного підходу, науковці О. Жилінська та Д. Чебрекус 

розглядають інноваційне підприємництво як «діяльність щодо системного 

пошуку потенційних інновацій, що супроводжується регулярним 

інвестуванням коштів у ДіР, та наступного створення конкурентоздатних за 

своїми властивостями продуктів, а також поліпшення процесів їхнього 

виробництва шляхом практичного застосування нововведень» [39, с. 14]. 

Тобто процесний підхід визначає лише окремі аспекти інноваційного 
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підприємництва, проте немає підстав обмежувати зміст цього типу 

підприємницької діяльності та ототожнювати її із мозаїчними проявами 

інноваційної діяльності у сфері господарювання.  

Щоб зрозуміти відмінність інноваційної діяльності від інноваційного 

підприємництва, звернемось до термінологої Закону України «Про 

інноваційну дяльність», відповідно до якого інноваційна діяльність 

визначається як «діяльність, що спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює 

випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг» [14]. 

Інноваційне підприємництво, на відміну від інноваційної діяльності, 

передбачає отримання комерційного прибутку, що й визначає основну 

сутність бізнесу. Натомість головне призначення інноваційної діяльності 

полягає у створенні таких комбінацій ресурсів, які б забезпечили новий 

рівень задоволення потреб, що, своєю чергою, можуть виступати і потребами 

соціального, наукового, екологічного характеру тощо [39]. 

Дослідники О. Жилінська та Д. Чеберкус вважають, що «особливості 

впливу інноваційного підприємництва на зовнішнє середовище слід 

розглядати також через призму рівня його екстравертивності – ступеня 

залучення суб’єктом інноваційного підприємництва елементів зовнішнього 

середовища до своїх внутрішніх інноваційних процесів» [39, с. 17].  

На основі способу організації інноваційного процесу та місця 

підприємця – інноватора у ланцюгу доданої вартості виділяють три моделі 

організації інноваційного підприємництва: 

–  коли інновація продукується й адаптується внутрішніми 

спеціалізованими (науково-технічними, технологічними) підрозділами (на 

основі внутрішньої організації); 

–  на основі пошуку потенційно перспективних інновацій та  залучення на 

контрактній основі зовнішніх підрядників для їхньої адаптації до 

особливостей власних економічних та технологічних процесів; 
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– на основі пошуку потенційних інновацій шляхом створення венчурних 

фондів, відкритих конкурсів технологічних рішень та інших форм системної 

інтеграції інновацій на основі ризикового фінансування [42, с. 315]. 

На думку вчених О. Жилінської та Д. Чеберкуса, «екстравертивність 

інноваційного підприємництва є однією із тих його змістовних 

характеристик, що найбільш точно відображає його ключову особливість – 

активне управління системним процесом створення інновацій» [39, с. 18]. 

Еволюція становлення та розвитку інноваційного підприємництва як 

макроекономічного явища та набуття ним зазначеної вище функції досить 

наглядно простежується в обгрунтуванні крізь призму еволюції типових 

моделей організації інноваційного процесу. Міждисциплінарний словник з 

менеджменту визначає інноваційний процес як «процес створення, 

розгортання та вичерпання науково-технічного, виробничо-економічного і 

соціально-організаційного потенціалу нововведень» [42, с. 320]. 

Найпростіша (лінійна) модель організації інноваційного процесу, поява 

якої належить до 1950–1960-х рр., є розвитком шумпетерівської інноваційної 

тріади «винахід–інновація–дифузія» і складається із ланцюга 

«фундаментальні дослідження (ФД) – прикладні дослідження (ПД) –

експериментальні розробки (ЕР) – впровадження (Вп) – виробництво (В) –

маркетингові дослідження (МД) – збут (З)» [42]. 

Інакше цю модель можна назвати моделлю просування технологій, або 

моделлю провідної ролі науки (принцип «technology push» – англ.), яку 

схематично зображено на рис. А1 Додатку А [42, c. 321]. Однак, у 1970-х рр. 

набула поширення лінійна модель інноваційного процесу зі зворотніми 

зв’язками, що відображає, як ринковий попит може суттєво впливати на 

напрями розвитку науки і техніки, що отримало назву «technology pull» – 

ринкового тягнення, яку схематично зображено на рис. А2 Додатку А [42, c. 

321]. За цією моделлю інноваційний процес розпочинає стадія МД, де 

виявляється усвідомлена необхідність впровадження інновації, надалі 

розгортається пошук існуючих технологій її створення, за їхньої відсутності 
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актуалізується ДіР, на їхніх етапах така технологія створюється, надалі 

послідовно відбуваються такі стадії як В, З, Д. 

Усередині 1980-х рр. розвиток даного підходу знайшов своє 

відображення у моделі Кляйна та Розенберга. Ця модель є комбінацією двох 

попередніх моделей зі зворотними зв’язками [43, c. 172]. Головним ланцюгом 

моделі є ланцюг виводу на ринок нового продукту «потенційний ринок – 

створення концепції інновації – проектування та випробовування – зміна 

конструкції та виробництво – вихід на ринок». Цей процес схематично 

зображено на рис. А3 Додатку А. На кожному етапі, в разі необхідності, 

відбувається повернення за принципом technology pull до бази існуючих 

наукових і технічних знань, яка формується за принципом technology push, а 

у разі відсутності потрібних даних, – звертаються до вже адресних цільових 

досліджень [39, с. 25]. 

Як зазначають автори словника з менеджменту: «процеси глобалізації 

економіки та використання стратегії інноваційного лідерства переважною 

більшістю транснаціональних корпорацій (ТНК) призвели до виникнення 

наприкінці ХХ ст. інтерактивної моделі інноваційного процесу, що акцентує 

увагу на необхідності паралельної діяльності інтегрованих груп спеціалістів, 

що діють у сферах наукових, маркетингових досліджень, промислового 

дизайну тощо. При цьому постає необхідність існування інтегратора цих 

процесів – суб’єкта інноваційного підприємництва, що, з одного боку, є 

замовником інновацій, а з іншого – координатором процесу їхнього 

створення», що зображено на рис. А4 Додатку А. Функції інтеграторів таких 

груп у єдиний ланцюг сьогодні щоразу частіше виконують ТНК [42, c. 323]. 

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та поширення 

проектного менеджменту призвели до того, що багато учасників 

інноваційного процесу свідомо та заздалегідь не мають наміру брати участь у 

всіх його етапах, концентруючи свої ресурси та інтелектуальний потенціал на 

виконанні одного з етапів та інтеграції на контрактних умовах до ланцюгів 

великих інтеграторів інноваційних процесів. За таких умов, розробка 
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патентоспроможної ідеї або іншого об’єкта права інтелектуальної власності, 

які можуть бути викуплені та застосовані третіми особами, часто може бути 

стадією логічного завершення участі в інноваційному процесі, наприклад, 

для малих інноваційних підприємств.  

У цьому контексті, слід розглянути суб-модель «точок інноваційної 

активності», які виникають будь-де та на будь-якому етапі і, в разі успіху, 

можуть бути інтегровані у великі транснаціональні інноваційні системи, що 

проілюстровано на рис. А5 додатку А. За цією моделлю національна 

приналежність інноваційної ідеї вже не має принципового значення. З 

великою вірогідністю можна стверджувати, що вона або буде успішно 

абсорбована великим інтегратором інновацій, або ж залишиться 

нереалізованою чи матиме вузьке локальне застосування [42, c. 324]. 

Таким чином, дослідивши еволюцію моделей інноваційного процесу та 

вплив на нього інноваційного підприємництва, робимо висновок, що 

інноваційне підприємництво за період свого існування сформувалось із 

одиничних випадків індивідуального поєднання винахідницької та 

підприємницької діяльності в складну макроекономічну структуру зі 

стійкими характерними рисами (табл.1.2). Це обумовлює можливість 

мінімізації витрат в інноваційному процесі за рахунок використання різних 

організаційно-правових форм інноваційного підприємнитцва та його 

взаємодії із інституційним середовищем.  

У межах нашого дослідження, враховуючи погляди іноземних та 

вітчизняних вчених, визначимо поняття інноваційного підприємництва в 

контексті інституційного підходу, що буде враховано під час розроблення 

пропозицій щодо формування державної політики у відповідній сфері. 

Зважаючи на існуючі трактування поняття «інноваційного 

підприємництва» (табл. А3 додатку А) та його специфічні особливості, 

інтерпретуємо його в контексті інституційного підходу як складну економічну 

діяльність, що перебуває у постійному та організованому процесі взаємодії з 

інституційним середовищем, яке спрямовує його на максимізацію прибутку 
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шляхом виробництва і реалізації інноваційної продукції, що задовольняє 

виявлені неусвідомлені потреби споживачів. 

 

Таблиця 1.2 

Характерні риси інноваційного підприємництва 

Загальні: Специфічні: 
– економічна свобода, 
незалежність; 
– пристосовуваність, 
гнучкість, активність; 
– цілеспрямованість, 
наполегливість у реалізації 
бізнесу; 
– ініціативність, 
креативний підхід до справи, 
енергійність; 
– пошук нестандартних 
рішень у сфері бізнесу, 
новаторство; 
– стійкість перед ризиками 
і здатність ними управляти; 
– комунікативність у 
діяльності; 
– швидкість прийняття 
рішень та дій; 
– потреби споживачів та 
їхня поведінка на ринку як 
основний орієнтир бізнесу; 
– використання морально-
етичних принципів й засад 
ділового етикету. 
 

– регулярність, системність організації 
інноваційних процесів; 
– активне управління системним 
процесом створення інновацій; 
– виокремлення та привласнення 
інноваційної квазіренти на фазі диффузії 
інновацій; 
– спрямованість на зосередженні в 
рамках національної економіки 
інноваційної квазіренти; 
– забезпечення стійкої та системної 
генерації і впровадження інновацій як 
стратегічного джерела 
конкурентоспроможності; 
– інструмент перетворення інновації із 
випадкового фактора економічних змін у 
фактор стабільного економічного розвитку 
національної економіки; 
– синергетичне використання факторів 
інноваційного розвитку з метою 
капіталізації інтелектуальної власності; 
– селективна концентрація ресурсів 
інноваційного розвитку шляхом 
перманентного порушення рівноваги на 
ринках таких ресурсів; 
– фактор забезпечення розвитку вищих 
технологічних укладів. 

Джерело: складено автором на основі джерел [39, 42, 44] 

 

Також сутність інноваційного підприємництва як складної 

макроекономічної системи більш глибоко розкривається через здійснення 

ним специфічних функцій, що систематизовані на основі праці дослідника та 

державного службовця Д. Чеберкуса, які представлено у таблиці 1.3 [39].  
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Таблиця 1.3 

Функції інноваційного підприємництва 

Функція Економічний прояв її реалізації 
Інноваційна генерування та реалізація нової комерційної ідеї 
Соціальна збільшення попиту на конкурентоспроможну робочу силу за 

рахунок створення нових робочих місць в інноваційних 
підприємствах 

Науково-технічного 
розвитку 

генерування знань та ідей під час проведення наукових досліджень   

Економічна збільшення масштабів попиту на інноваційну продукцію і 
утворення нових споживчих ринків 

Забезпечення 
макроекономічного 

зростання 

формування інноваційної квазіренти та її зосередження в межах 
національної економіки 

Стимулююча Стимулювання утворення та капіталізації об’єктів права 
інтелектуальної власності 

Ресурсна Зростання ефективності застосування ресурсів у результаті 
перманентного порушення балансу на ринках ресурсів 

Управлінська активне управління системним процесом створення інновацій 
Джерело: розроблено автором на основі джерел [39] 

 

Зазначено, що роль інноваційного підприємництва у економічній 

системі визначається взаємодією зі стейкхолдерами (державними 

організаціями; міжнародними партнерами; конкурентами; закладами вищої 

освіти; науковими установами, посередниками тощо) і бенефіціарами 

(споживачами товарів та послуг) та функціональним спрямуванням його 

діяльності на створення і комерціалізацію якісно нового продукту чи 

послуги. Це у свою чергу сприяє формуванню та зосередженню інноваційної 

квазіренти в межах національної економіки, що активізує її розвиток.  

В межах інституційного підходу, особливу увагу варто зосередити на 

характеристиці суб’єктів інноваційної діяльності та інноваційного 

підприємництва зокрема (рис.1.2).  

Укранський дослідник В. Зянько, класифікувавши суб’єкти 

інноваційної діяльності, зазначає, що основними суб’єктами необхідно 

вважати фізичних осіб, які займаються цим видом діяльності, творчих 

особистостей, котрі розробляють і реалізовують нововведення у різних 

галузях економіки. Окрім фізичних осіб, велику роль в інноваційній 
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діяльності відіграють також юридичні особи: науково-дослідні організації, 

які комплексно і цілеспрямовано виконують наукові дослідження, беруть 

участь у впровадженні новаторських ідей, здійснюють науковий супровід 

практичної реалізації винаходів, відкриттів, раціоналізаторських пропозицій 

[10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вплив інноваційного підприємництва на економічний розвиток  
з позицій функціонального підходу 

Економічний розвиток національної економіки 

Стейк-
холдери 

Бенефіціари 

Формування інноваційної квазіренти та її зосередження в межах національної 
економіки 

Створення якісно нового продукту чи послуги та їх комерціалізація 

Функції ІП: 
Інноваційна  

Науково-технічна 
Економічна 
Соціальна 

Стимулююча 
Ресурсна 

Управлінська 
 

 Рис. 1.1. Вплив інноваційного підприємництва на економічний 

розвиток національної економіки  

Джерело: розроблено автором на основі джерел [39] 

 

Первинною ланкою розробки дрібних і поліпшуючих інновацій 

продуктового і технологічного типу є науково-технічні дослідницькі центри 

в науково-дослідних інститутах і закладах вищої освіти, малі інноваційні 

фірми. До цієї категорії також належать галузеві науково-дослідні 

лабораторії у вузах та академічних інститутах, орієнтованих на вирішення 

окремих наукових проблем на основі поєднання коштів, технічної бази 

підприємств і наукового потенціалу академічних науково-дослідних 

інститутів та закладів вищої освіти [10, 31]. 
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СУБ’ЄКТИ 
ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 Рис.1.2. Суб’єкти інноваційної діяльності [10] 

 

Спеціалізовані науково-виробничі комплекси, які охоплюють науково-

технічні, дослідно-виробничі, монтажно-налагоджувальні, інформаційні, 

навчальні та інші підрозділи, у межах яких здійснюється розробка, 

тиражування і технологічне застосування, отриманих від академічних, 

вузівських і галузевих науково-дослідних інститутів найбільш перспективних 

результатів прикладних досліджень, називають інженерними центрами. За 

своєю організаційною структурою, інженерні центри можуть бути як 

самостійними, так і входити належати до складу міжгалузевих науково-

технічних комплексів або науково-виробничих об’єднань. Отже, основною 

функцією інженерних центрів є розробка конструкторської і технологічної 

документації та моделювання розроблюваного інноваційного продукту з 

метою подальшої передачі в дослідне виробництво [10, 31]. 

Важливими суб’єктами інноваційної діяльності є впроваджувальні 

фірми, які відіграють особливу роль в освоєнні та впровадженні інноваційних 

розробок. Їхнє завдання визначено як здійснення добору розробок, які у 

перспективі забезпечують істотний ефект; поширення інформації про 

розробки, які заслуговують першочергового освоєння; оцінювання 

отриманих замовлень; створення тимчасових колективів для доопрацювання 

інновації; здійснення НДДКР і організація процесу впровадження [45, с. 102]. 
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На відміну від усіх інших типів вітчизняних інноваційних інститутів, 

діяльність науково-виробничих об’єднань, головним чином, орієнтована на 

комплексне здійснення розробок прикладного характеру, а не на спеціалізацію 

рішення тільки окремих завдань науково-технічного розвитку, як це характерно 

для науково-дослідних і інженерно-технічних підрозділів. Основними 

суб’єктами інноваційного процесу, на думку В. Зянько, доцільно вважати 

організації, які забезпечують збір, систематизацію та моніторинг інформації 

у сфері науково-технічного прогресу, здійснюють експертизу інноваційних 

проектів, пропозицій і програм, проводять сертифікацію наукомісткої 

продукції, просувають інновації на регіональний, міжрегіональний та 

міжнародний ринки, а також реалізовують рекламну й виставкову діяльність, 

захист інтелектуальної власності [10].  

Український дослідник вважає, що «інноваційне підприємництво, 

значною мірою, залежить також від не надто численної, але значимої у цьому 

процесі групи працівників, котрих називають управлінцями» [10]. У 

кінцевому підсумку, від них залежить як організація наукових досліджень, 

так і впровадження їхніх результатів. Полемізуючи з дослідником, 

зазначимо, що суб’єкти інноваційного підприємництва, яким належить 

важлива роль у перетворенні наукомістих та складних інноваційних ідей на 

інноваційний продукт з виведенням його на ринок, дещо відрізняються від 

суб’єктів інноваційної діяльності. Їхнє визначення подане у табл. Б1 додатку 

Б, а класифікація представлена на рис. 1.3.  

До суб’єктів інноваційного підприємництва належать малі інноваційні 

підприємства, створення яких відбулось певним шляхом, а саме: 1) за 

допомогою об’єднання зусиль кількох ініціативних дослідників з метою 

налагодження виробництва та реалізації конкурентоспроможної, прибуткової 

наукомісткої продукції; 2) завдяки відокремленню від великих науково-

виробничих організацій чи науково-дослідних інститутів, яким не вдалось 

пристосуватися до нових ринкових умов. 
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Рис. 1.3. Класифікація видів інноваційного підприємництва 

Джерело: складено автором  на основі джерел 
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У другому випадку новоствоерне підприємство, як правило, займається 

реалізацією інновацій, розроблених на базі «материнської» компанії. З 

іншого боку, невеликі інноваційні структури можуть виникати у ролі 

«ринкових дублерів» лабораторій, відділів галузевих науково-дослідних 

інститутів, промислових підприємств, які займаються не лише науковими 

дослідженнями, а й виробництвом (в обмеженому обсязі) наукомісткої 

продукції. Часто малі інноваційні організації стають посередниками у 

просуванні інновацій на ринок [10, 31]. 

Дослідивши історичний аспект утворення перших малих інноваційних 

підприємств, виявлено, що вони були створені у 1960-1980-х рр. у зв’язку з 

необхідністю структурних змін економіки США, пов’язаних з кризовими 

явищами 1970-х рр. Вони дали поштовх процесу розробки та впровадження 

нових технологій у виробництво завдяки мобільності виходу на ринок, 

спроможності досить швидко генерувати нові ідеї в тих сферах, які великі 

компанії вважали ризикованими та неперспективними. Малі інноваційні 

підприємства можуть конкурувати з великими, працюючи у 

вузькопрофільному напрямку, навіть за умови обмеженого фінансування. 

Скажімо, у США та країнах Західної Європи малий бізнес продукує близько 

50% нововведень й виступає ліцензіатом майже 50% інновацій світового 

ринку [10, 31, 46].  

Перевагами цих підприємств є їхня мобільність, стрімка перцепція і 

генерування модерних ідей. Відрізняючись від великих компаній, малі 

інноваційні підприємства цілеспрямовано шукають та освоюють ризикові 

нововведення, тож з їхньою допомогою великі корпорації можуть не лише 

розвивати, оновлювати власне виробництво, розширювати асортимент 

продукції, а й впроваджувати принципово нові напрямки бізнесу. Наприклад, 

у США значну частину дослідницьких робіт у проектах, в яких головним 

підрядником виступає велика компанія, здійснюють невеликі та середні 

підприємства (субпідрядники). Як свідчить американська практика, 

залучення малого бізнесу до субпідрядної діяльності при реалізації 
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масштабних проектів сприяє підвищенню якості цих проектів, оптимізації 

їхньої вартості та скороченню термінів виконання [10, 31]. 

Наступним специфічним суб’єктом інноваційного підприємнитцва є 

венчурний бізнес, якому притаманні спрямованість на опредметнення нових 

наукових і технічних знань в інноваційній продукції і нетривалість 

функціонування організації, що зазвичай створюється для реалізації 

інноваційного високотехнологічного проекту. Значення венчурного 

підприємництва полягає у тому, що воно призводить до створення нових 

життєздатних підприємницьких структур, які впливають на систему 

організації наукових досліджень, сприяє збільшенню інноваційно-

інвестиційних проектів через залучення коштів венчурного капіталу, створює 

умови для реалізації інноваційного високотехнологічного проекту, стимулює 

технологічне оновлення виробничого потенціалу країни. Висока 

ефективність комерціалізації науково-технічних розробок шляхом створення 

венчурної фірми робить дану організаційну форму інноваційної діяльності 

об’єктом особливої уваги з боку держави, приватних підприємців та вчених-

економістів. Слід зазначити, що венчурний бізнес є єдиною підсистемою 

інноваційного підприємництва, функцією якої є забезпечення завершення 

інноваційного процесу, оскільки комерціалізація нововведення є початковою 

метою існування її організаційних форм незалежно від місця їхнього 

підключення до науково-технічної діяльності. Отже, венчурний бізнес стає 

головним ініціативним реалізатором основної функції інноваційного 

підприємництва – «утворювального руйнування». У практиці інноваційного 

підприємництва сформувалися сталі назви найбільш поширених його 

спеціалізованих форм, до яких можна віднести впроваджувальні та 

інжинірингові компанії, spin-off, spin-out, проектні бригади тощо. [10, 31]. 

До великих інноваційних підприємств належать консорціуми, 

концерни, холдинг-компанії, фінансово-промислові групи, інші асоціації та 

спілки юридичних осіб. Порівняно з малими та середніми підприємствами, 

великі компанії мають неабиякі переваги в освоєнні інновацій. Почасти це 
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стосується концентрації значних фінансових засобів для великих винаходів. 

Часто витрати на освоєння інновацій, які можуть бути успішними, 

непередбачено зростають у кілька , і тільки великим підприємницьким 

структурам під силу довести такі розробки до кінцевого результату. Іншою 

особливістю та перевагою наукових досліджень, що проводяться великими 

об’єднаннями, є здійснення багатоцільових чи багатоаспектних досліджень. 

Науково-технологічні підрозділи таких структур об’єднують дослідників та 

вчених з багатьох галузей знань, різних напрямків розвитку науки, що 

дозволяє, у випадку неефективності якогось одного напрямку, перейти на 

інший, а також стає можливою паралельна розробка кількох інновацій. Все 

це підвищує ефективність інноваційної діяльності загалом [10, 31]. 

У результаті інноваційної діяльності, з’являється об’єкт інноваційного 

підприємництва, тобто, продукт, стосовно якого виникають економічні, 

правові, фінансові та інші взаємовідносини між суб’єктами інноваційного 

підприємництва.  

Варто зазначити, що не всі об’єкти інноваційної діяльності належать до 

об’єктів інноваційного підприємництва. Різниця полягає в тому, що лише 

реалізація окремих об’єктів призводить до отримання комерційного 

прибутку, який є головною метою підприємницької діяльності (окрім 

соціального підприємнитцва, що не зосереджене на продукуванні інновацій 

як основного виду своєї діяльності).  

Наприклад, як зазначає Д. Чеберкус, «інноваційний проект призводить до 

виробництва інноваційної продукції, в результаті реалізації якої отримується 

прибуток, але як об’єкт такої можливості не дає. Нові знання та 

інтелектуальні продукти стають об’єктами інноваційного підприємництва 

лише на стадії збуту (З), де відбувається реалізація інноваційної продукції на 

ринку, тобто, коли відбувається комерціалізація інтелектуального продукту. 

Виробниче обладнання як засіб виробництва інноваційної продукції не може 

бути об’єктом інноваційного підприємництва, а як товар, що реалізується, – 

може. Те саме стосується засобів видобутку сировиних ресурсів та 
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організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного, 

комерційного чи іншого характеру, які значно покращують структуру й 

якість виробництва і (або) соціальної сфери. Інфраструктура виробництва та 

підприємництва не належить до об’єктів інноваційного підприємництва, 

оскільки надає свої послуги та може лише прискорити отримання прибутку 

підприємством [39]. І тільки інноваційна продукція є беззаперечним об’єктом 

інноваційного підприємництва, яка, згідно з чинним законодавством, 

визначається як «нові конкурентоспроможні товари чи послуги, що 

відповідають таким вимогам: а) вони є результатом виконання інноваційного 

проекту; б) така продукція виробляється (буде вироблена) в Україні вперше, 

або, якщо не вперше, то, порівняно з іншою аналогічною продукцією, 

представленою на ринку, є конкурентоспроможною і має суттєво вищі 

техніко-економічні показники» [14]. Саме реалізація такої продукції дає 

можливість інноваційному підприємству отримувати надприбуток 

(квазіренту), про який ми зазначали раніше. Ця особливість інноваційного 

підприємництва стосовно процесу формування та перерозподілу інноваційної 

квазіренти відрізняє його від інноваційної інфраструктури. Водночас з 

формуванням інноваційної квазіренти та поступового привласнення її 

максимального обсягу з боку суб’єктів інноваційного підприємництва, 

інфраструктура інноваційної квазіренти безпосередньо не створює, а лише 

визначає умови для її розвитку, бере учать у процесі її перерозподілу, 

пришвидшуючи його [39, с. 26]. 

З огляду на основні наукові джерела, стає очевидним той факт, що 

протягом XVIII-XXI стст. інноваційне підприємництво зазнало істотних змін 

та перетворилося на явище макроекономічного масштабу, що своєю чергою, 

потребує такого інституційного середовища, яке повинне, шляхом 

функціональної взаємодії, сприяти трансформації національної економіки. З 

одного боку, інноваційне підприємництво можна розглядати як діяльність 

конкретного суб’єкта підприємницької діяльності з використання результатів 

наукових досліджень або інших науково-технічних здобутків, що обумовлює 
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виникнення якісно нових і кращих за своїми властивостями товарів чи 

послуг, які реалізуються на ринку, або технологій, які використовуються у 

практичній діяльності. З іншого – з макроекономічних позицій, інноваційне 

підприємництво можна розглядати як модель, форму розширеного 

економічного відтворення на основі впровадження інновацій у всі сфери 

суспільного життя. 

 

1.2. Інституційне забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва 

 

Сучасні економічні дослідження спрямовані на пошук таких засобів, 

які б забезпечили безперервне та стабільне економічне зростання, тому вчені 

щоразу більшу увагу звертають на інституційну теорію, застосовуючи 

водночас із економічними методами дослідження інструментарій 

історичного, правового, біхевіористського, соціологічного, політологічного 

підходів. Аналізуючи інституційне середовище інноваційного 

підприємництва, ми звернемо увагу на ті норми, правила та форми 

організаційної поведінки, які суттєво вплинули на розвиток інноваційного 

підприємництва. Однак, спершу необхідно визначити одиницю аналізу при 

використанні інституційного підходу, визначити поняття «інститут», 

«інституція» та «інституційне середовище», охарактеризувати його 

структуру. 

Багато вітчизняних дослідників поряд із поняттям «інститут» 

застосовують термін «інституція» як синонім, деякі вчені трактують ці 

поняття неоднозначно та протилежно один одному. Ця невизначеність в 

категоріальному апараті призводить до хибних висновків та заважає чіткому 

розумінню даних категорій. На нашу думку, потрібно звернутись до витоків 

поняття «інститут», яке у лінгвістиці (від фр. instituere, англ. institution) 

визначають як встановлений закон, практику чи звичай. З XVIII ст. його 

почали трактувати як організацію, засновану для релігійних, освітніх, 
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соціальних чи інших цілей. Представники нового інституціоналізму 

розрізняють поняття «інститути» та «інституції». Дані терміни 

використовуються для позначення однакових об’єктів у реальному житті, з 

урахуванням існуючих сутнісних відмінностей. Поняття «інститут» є 

ширшим й означає будь-який діючий суб’єкт економічних відносин (в 

розумінні економічних теорій йдеться про регулятивні інститути чи суб’єкти 

підприємницької діяльності як інститути комерційного рівня), установу [49, 

с. 6]. Проте ця категорія є досить спірною, оскільки даний підхід передбачає, 

що «організація» є інститутом, але не кожен «інститут» може бути 

організацією. На думку О. Катигробової, це пояснюється визнанням з боку 

інституту регулятивного акту, норми, що встановлює чіткий порядок у 

відносинах між учасниками соціально-економічного життя [50]. Водночас 

В. Базилевич і А. Маслов розглядають термін «інститут» як «установлення», 

«закон», «певний порядок», що може належати і до моралі, права, релігії, і до 

економіки. Науковці вказують на доцільність використання даного поняття у 

наступних лексемах: «інститут власності», «інститут грошей», «фінансові 

інститути» та ін. поруч з «інститутом сім’ї», «інститутом армії», «інститутом 

науки» тощо [51].  

Дослідження різних підходів до визначення інституцій як економічної 

категорії свідчить про відсутність єдиного погляду на їхнє трактування та 

класифікацію (табл.1.4). В економічній літературі інституції розуміють як: 1) 

правила, стійкі норми; 2) стандарти поведінки; 3) звички, рутина, звичаї, 

традиції; 4) стереотипи мислення; 5) соціальні відносини; 6) закони та 

організації (установи), які контролюють певні соціальні відносини; 7) метод 

вирішення конфліктів між економічним суб’єктами; 8) законопримусовий 

механізм; 9) рівновага в стандартній координаційній грі, що повторюється 

[52, с. 6]. 

Основною причиною різноманіття поглядів на тлумачення терміну 

«інституції» є його багатозначність та багатогранність, а також існування 

великої кількості методологічних підходів до дослідження даного поняття. 
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При спробі сформулювати універсальну дефініцію науковцям не вдається 

охопити усі аспекти цієї категорії та однаково їх обгрунтувати. Кожне 

визначення поняття «інституції» містить окремий спектр проблем, 

обмежений метою дослідника, його методологією та загальними науковими 

висновками у даній сфері.  

Отже, на основі аналізу літературних джерел [47, 53, 54] та, 

узагальнюючи сутність поняття інститут, вважаємо, що інститут – це певний 

порядок соціально-економічних відносин, який є формою прояву 

формальних і неформальних інституцій та позначає будь-який діючий 

суб’єкт економічних відносин. 

Під інституціями розуміємо систему відносин, які утворилися в процесі 

життєдіяльності людини, сформовані кордони, які регулюють та 

організовують взаємовідносини між людьми, що включають взаємодію 

формальних та неформальних норм і правил, представлених у вигляді 

стандартів поведінки, звичок, традицій, законів, які контролюють певні 

соціальні відносини. 

Норми й традиції в суспільстві застосовуються як інструменти, що 

спонукають економічних суб’єктів господарювати відповідно до усталених у 

суспільстві правил, норм поведінки й наданих прав, а не лише обмежувати 

поведінку індивідів. Тобто інституції виступають регуляторами поведінки 

суспільства, інформаційними інструментами, які захищають від 

невизначеності, проте не ліквідовують її. Сукупність інституцій формує 

інституційне середовище, яке визначає ефективність економіки загалом.  

В економічній науці інституційне середовище розглядається «як 

сукупність основоположних політичних, соціальних, юридичних і 

економічних правил, що визначають межі людської поведінки й формують 

основу для виробництва, обміну і розподілу метеріальних благ» [55].  

Отже, інституційне середовище – це чіткий упорядкований набір 

інституцій, які визначають рамкові умови функціонування й розвитку 

економічних суб’єктів  
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Таблиця 1.4 

Еволюція поняття «інституція» 

Рік Визначення Автор 
Напрям 

економічної 
науки 

Предмет 
дослідження 

1918 

Інституції – сукупність суспільних 
звичаїв, в якій закріплено домінуючий 
спосіб мислення для соціальної групи 
чи всього народу, це світ звичок та 
звичаїв, а також такі явища як 
держава, правові норми, моральні 
принципи, сім'я, економічні заклади та 
механізми, приватна власність, вільне 
підприємництво, суспільна думка 
тощо [55]. 

В. 
Гамільтон 

Ранній 
інституціо-

налізм 
 

Звички, 
традиції, 

звичаї, норми 
й стереотипи 

поведінки, 
інститути 

1921 

Інституції – це звичні способи 
здійснення процесу суспільного життя 
в його зв’язку з матеріальним 
оточенням, в якому живе суспільство 
[53]. 

Т. Веблен 

1990 

Інституції – це «правила гри», тобто, 
створені людиною обмеження, що 
організують взаємостосунки між 
людьми [47]. 

Д. Норт 
Нео-

інституціо-
налізм 

Право 
власності, 

організації, 
політичні 
режими 

2000 

Тлумачення поняття «інституція» було 
розширено представниками цього 
напряму через відокремлення в ньому 
формальних і неформальних правил, 
які визначають спосіб взаємовідносин 
економічних агентів, а також 
організацій [55]. 

Дж. фон 
Нейман, 

О.Морген
штерн, 

Дж. Неш 

Нова 
інституційна 

економіка 

Інституційна 
структура 
держави, 
реальні 

інститути 
(установи) 

Джерело: розроблено автором на основі джерел [47, 53, 54, 55] 

 

Інноваційне підприємництво розвивається у складному інституційному 

середовищі, що формується під впливом різноманітних чинників. Ще 

Й. Шумпетер зазначав, що «підприємницька діяльність частково обмежена і 

частково вільна, а між індивідами та інститутами існує симбіоз, що заперечує 

незалежність перших і безмежне проникнення та цілковиту заздалегідь 

визначеність других» [56].  

В контексті нашого дослідження, пропонуємо інституційне 

середовище інноваційного підприємництва визначати як сукупність 

формальних і неформальних інституцій, що розвиваються під впливом 
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культурно-демографічних, політико-правових, економічних, науково-

технологічних та інноваційних чинників і формують умови створення та 

розвитку інноваційних підприємницьких структур, а інституційний 

розвиток інноваційного підприємництва визначити як складний процес 

якісних інституційних змін, що створюють нові можливості для розвитку 

інноваційного підприємництва. 

Як зазначає вітчизняний дослідник В. Зянько, «вагомого значення для 

інноваційного підприємництва набула теорія неоінституціоналізму, за 

допомогою якої можна виокремити формальні та неформальні інституції, які 

формують синергічну систему та є складовими інституційного забезпечення 

розвитку інноваційного підприємництва» [10, с. 253].  

Інституціоналізація інноваційного підприємництва означає 

перетворення намірів суб’єктів господарювання у напрямку формування 

сприятливого середовища для впровадження інновацій у вигляді відповідних 

правил та норм шляхом застосування регуляторних економіко-правових 

механізмів з боку органів влади [58].  

Український дослідник О. Вашків наголошує, що «визначальний вплив 

на формування інституційної структури підприємства має інституційне 

середовище як суспільства загалом, так і його економіки зокрема» [57, с. 42]. 

А отже, можна стверджувати, що інституційна структура підприємства є 

відображенням інституційної структури економіки, а також формування 

інституційної структури підприємства залежить від особливостей його 

внутрішнього інституційного середовища. Саме воно створює умови і 

орієнтири у відборі ефективних елементів інституційної структури. 

Підсистеми інституційної структури як підприємства, так і зовнішнього 

середовища тісно пов’язані між собою і прямо чи опосередковано впливають 

один на одного. 

Основоположники інституційної теорії запропонували поділяти 

інституційне середовище на формальні та нефоральні інституції водночас із 

механізмами забезпечення їхнього виконання. В контексті нашого 
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дослідження, погоджуємось з думками О. Гриценка, котрий зазначає, що 

«теоретичний аналіз неформальних інституцій необхідний для розуміння тих 

спонукальних мотивів, які створюють простір та ставлять перепони для 

поведінки певного кола суб’єктів» [167].  

На основі дослідження неформальних інституцій можна пояснити 

ймовірні варіанти інституційного розвитку. Неформальні інституції в 

інституційному просторі трансформаційних процесів набувають 

альтернативного характеру, стають допоміжними, акомодаційними, 

конкуруючими та заміщуваними. Допоміжні – заповнюють проміжки, які 

виникають у формальних інституціях. Акомодаційні – створюють мотиви 

таких видів поведінки, які істотно змінюють наслідки дотримання 

формальних правил без їхнього прямого порушення. Акомодаційні 

неформальні інституції можуть виникати за допомогою суб’єктів, котрі не 

схвалюють наслідки, продиктовані формальними правилами, й які, своєю 

чергою, непідвладні змінам у реальному практичному значенні. 

Конкуруючі неформальні інституції виникають у випадку, коли існуючі 

формальні правила втрачають свою результативність і потребують 

перезавантаження. Такі інституції потрапляють у систему діючих 

формальних норм і можуть їм протидіяти. Заміщувані неформальні інституції 

виникають у результаті функціонування неефективних та слабких 

формальних норм, переймаючи на себе їхні функції з метою подолання 

інституційних пасток, заміщення відсутніх владних авторитетів та 

виправлення дисфункцій правових норм. Такий процес актуалізується, як 

правило, у період становлення нових демократичних форм впровадження 

владних повноважень. Неформальні можуть доповнювати формальні 

інституції, в основі яких перебувають механізми їхнього впровадження, або 

ж вступати з ними в протиріччя,  

Формальні інституції вводяться у директивний спосіб, базуючись на 

узагальненні попереднього досвіду взаємовідносин між людьми. Водночас 

неформальні інституції характеризуються еволюційною довготривалістю дії, 



44 

піддаються історичній експертизі на власну доцільність і нівелюють 

ймовірність впровадження примусово. Особливої інтенсивності набуває 

протиріччя між формальними та неформальними інституціями 

альтернативного типу, які містять риси локальної ефективності та 

підвищеного ризику їхнього виконання для певних осіб. Специфіка 

неформальних інституцій альтернативного типу полягає у можливій 

відсутності їхньої довгострокової ефективності в разі, якщо їм властивий 

ексклюзивний характер.  

Активне виникнення альтернативних неформальних інституцій 

пов’язане з аномічним розвитком інституційного простору, характерним для 

економік перехідного типу. Аномію доцільно розглядати як розпад 

соціальної структури за умови виникнення гострих розбіжностей між 

нормами, цілями та соціально структурованими можливостями членів груп 

діяти відповідно до даних чинників. З цього погляду, аномія фільтрує 

суспільні цінності з певним статусом у суспільстві: одні люди їх реалізують 

легко і безпроблемно, інші ж вважають такі цінності складними й 

неможливими для виконання. У результаті гострої аномії виникає 

девальвація та дезінтеграція системи цінностей, які перестають бути 

загальноприйнятими [167].  

На основі аналізу літературних джерел, до неформальних інституцій 

інституційного середовища іннноваційного підприємництва пропонуємо 

віднести інституції, охарактеризовані в таблиці 1.5. 

Культура є своєрідним фундаментом для побудови різних інституцій. 

Існує багато трактувань терміна «культура». Культуру можна визначити як 

«передачу» від одного покоління до іншого знань, цінностей та інших 

аспектів, які впливають на поведінку особистості за допомогою навчання і 

наслідування [47, с. 52]. 

Трактування культури наголошує на її важливій ролі в трансформації 

економічних процесів перехідної економіки, розвитку підприємництва як 

одного з рушійних чинників формування ринкового господарства. 
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Таблиця 1.5 

Характеристика неформальних інституцій 

Складові Характеристика 
К

ул
ьт

ур
а 

«Відфільтровані» часом і перевірені на практиці принципи і норми 
співжиття у суспільстві, панівні етичні критерії та цінності, що істотно 
впливають або й навіть визначають тип економічної системи і особливості 
та перспективи її подальшої трансформації. 
 Економічна культура – це культура, яка «працює» в економічній сфері 
суспільного життя, виконуючи свої функції специфічно, по особливому. 
Відображаючи рівень розвитку економічних мислення та свідомості, 
культура економіки поєднує такі цінності як знання і навики, способи і 
форми господарювання, а також поведінкові кліше суб’єктів економічної 
діяльності. 

Е
ти

ка
 Вивчає норми поведінки, яких має дотримуватися підприємець, а також 

вплив його дій на становище фірми, економічної структури та суспільства 
загалом. Вона спрямована на вирішення практичних проблем і походить із 
уже визнаних моральних цінностей. 

Р
ел

іг
ія

 Незамінний аспект життя людини. Її опосередкований вплив проявляється 
у формуванні загальнокультурних суспільних цінностей. Релігійне вчення 
визначає внутрішнє ставлення суб’єктів економічної діяльності до 
багатства (бідності), власності, розвиває в них індивідуалізм (колективізм), 
раціональне (нераціональне) мислення. 

М
ен

та
л

ьн
іс

ть
 Система постійних норм та стереотипів мислення, психофізичних 

регуляторів поведінки, які здаються домінуючими потребами та ієрархією 
цінностей певної етнічної спільноти. 

Джерело: розроблено автором на основі джерел [42, 59, 60, 61] 

 

Досліджуючи соціальну зумовленість економічної системи, 

Б. Кульчицький наводить думку В. Рошера, що «всі дрібні господарства в 

економіці є гармонійним цілим, пов’язаним соціальними відносинами, а 

основу дії економічного суб’єкта утворює не лише «розумний егоїзм» 

А. Сміта, а й прагнення людини до справедливості, дотримання моралі і 

звичаїв. Немає жодної окремо існуючої економіки, вона перебуває тільки 

всередині суспільства – у єдності з державою і правом, мораллю і релігією» 

[61, с. 85]. Економічна культура як невіддільний елемент культури народу є 

надбанням господарської діяльності попередніх поколінь [61, с. 57]. 

Й. Шумпетер вважав, що традиційний спосіб мислення і поведінки, 

традиційні стереотипи стримують нововведення, оскільки «всі знання і 
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звички, отримані колись, твердо вкорінюються в нас, як залізничний насип на 

землі» [56, с. 21].  

Економічна культура як неформальна інституція визначає характер 

формальних інституцій, які формують середовище підприємницької 

діяльності. Вона змінюється під впливом інституційних умов 

господарювання і є вагомим чинником розвитку економічної системи країни. 

Економічні свідомість та мислення суб’єктів господарювання, які 

формуються за допомогою безпосередніх та опосередкованих дій 

економічної культури, впливають на економічну систему, змінюючи 

інституційні умови господарювання. Водночас продуктом економічної 

культури, що містить ціннісні надбання господарської діяльності, є 

нерегламентовані правила, які не лише доповнюють формальні засади, а й 

відіграють важливу роль в підприємницькій діяльності [62, с. 399]. 

Елементами «неписаних» (нерегламентованих) правил є культура 

договірних відносин, довіри й репутації. Договірна культура може виступати 

продуктом взаємодії формальних і неформальних інституцій, або ж впливати 

на підприємницьку діяльність безпосередньо, у ролі «неписаного» правила. 

Вона забезпечує виконання договорів через закон або довіру і 

репутацію партнерів. Довіра з-поміж підприємців виникає завдяки 

перманентності ділових операцій, які свідчать про партнерську надійність. 

Деякі неформальні правила визначають права власності і зобов’язують 

сторони виконувати контракти, застосовуючи примус. Очевидно, що 

дотриманню умов угоди, як правило, сприяє усвідомлення того, що сумнівна 

репутація позбавить участі у майбутній співпраці і вплине на появу значних 

матеріальних витрат. Процес підписання неформальних контрактів, 

особливо, на ринках з обмеженою кількістю учасників, значним чином, 

загострює увагу підприємців на рівні репутації потенційного партнера. 

Неформальні способи вирішення суперечок дають змогу підприємцям 

зекономити гроші та час [62, с. 400].  
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У розвинених країнах виконання договорів забезпечують формальні 

інституції через інститути, які надають послуги, Однак, їх часто вважають 

надто дорогими, тому в таких країнах формальні інституції служать 

доповненням неформальних, а неформальні правила стають ефективними, 

оскільки опираються на законодавство. Використання неформальних 

інституцій допомагає підприємцям розподілити ризик, збільшити дохід, 

зменшити витрати на пошук інформації, підписання угоди, захист прав 

власності, передбачити негативні наслідки у результаті можливої 

опортуністичної поведінки партнера. Неписані «правила гри» можуть стати 

задовільними умовами підприємницької діяльності на ринках з 

недосконалою конкуренцією. 

Однак, на досконалих ринках в умовах конкуренції передбачити 

поведінку своїх партнерів важко. Пошуки регуляторів людської взаємодії 

утворили велику кількість етичних норм. Сьогодні дедалі більшу увагу 

привертає проблема етики та моралі у підприємницькій діяльності [62, с. 399-

402]. 

Етика інноваційного підприємництва ґрунтується на універсальних 

цінностях економічної культури і становить перелік своєрідних неписаних 

правил поведінки, які формуються у середовищі загальної культури. Однак, 

«звичаї, традиції і прийняті в суспільстві норми ввічливості не є основою 

етики» [63, с. 11]. Підприємницька етика не лише вирішує «проблеми добра і 

зла», а й концентрує увагу на економічному впорядкуванні та створенні 

механізмів стимулювання моральної поведінки і ведення необхідного 

контролю. Суспільство з розвинутою економічною культурою має керувати 

інституційним порядком, який робить можливим моральне управління 

економічною поведінкою. Особливість підприємницької етики полягає в 

тому, що вона не вимагає від людини чогось неможливого, а лише 

дотримання встановлених «правил гри». Моральна поведінка окремих 

підприємців чи підприємницьких структур має бути захищена від 

експлуатації конкурентів обов’язковими однаковими правилами для всіх. 
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Сповідування моральних цінностей в економічній поведінці, які беруть 

початок у релігії, забезпечують відповідні інституції і правила гри [62, с. 

403].  

Ще давньогрецькі філософи зазначали, що релігія сприяє 

упорядкованості й ладу в співжитті людей. Сократ вважав, що «наймудріші 

та найсильніші народи є водночас найбільш релігійними», а Платон 

висловлював думку про те, що «незнання Бога є для держави найбільшим з 

лих, і хто підриває релігію, той підриває водночас і основи суспільства» [64, 

с. 9].  

Вплив релігії на підприємницьку діяльність заперечити важко. 

Релігійні переконання часто є вагомими чинниками поведінки людини. 

Християнство та його моральні цінності стали фундаментом західної 

культури. Значний внесок у дослідження впливу релігійної мотивації праці 

зробили німецькі соціологи М. Вебер [65] і В. Зомбарт [66]. У праці 

«Протестантська етика і дух капіталізму»  М. Вебер стверджує, що новий 

підприємницький дух капіталізму має релігійну основу [65].  

Прагнення наживи й авантюризму змінилося на капіталістичне 

підприємництво з його раціональною організацією праці, і цьому сприяв 

протестантизм. Людина і капітал мають працювати та примножувати 

багатство, яке свідчить про вибраність людини. Ідея вибраності пов’язана з 

виконанням професійного обов’язку та обов’язку людини перед Богом [66, с. 

103]. Завдяки протестантській релігійній етиці сформувалась раціональна 

поведінка в господарстві, а відтак, відбувся швидкий розвиток 

капіталістичного підприємництва. 

Отже, такі неформальні інституції як культура і релігія суттєво 

впливають на розвиток капіталістичного духу та підприємництва. Вони є 

визначальними чинниками формування інституції ментальності.  

Національна ментальність відображає історію нації та містить ті 

цінності, які формували її протягом століть під впливом антропологічних, 

географічних, екологічних, культурних, релігійних, економічних та 
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політичних чинників [67]. Вона є інформаційним феноменом, пов’язаним із 

підсвідомістю народу, яка формує традиції, звички, стиль життя і форми 

спілкування людей [68, с. 124]. 

Ментальність народу безпосередньо впливає на розвиток інноваційного 

підприємництва, оскільки етика і мораль, які є складовими ментальності, 

посідають вагоме місце у підприємницькій діяльності, регулюючи 

взаємовідносини між партнерами, клієнтами, споживачами. Щоразу більше 

підприємців визнають важливість ділової репутації, яка у довгостроковій 

перспективі приносить вигоду, тобто, репутація стає своєрідним капіталом.  

Отже, культура, релігія та ментальність визначають характер 

формальних інституцій, які утворюють інституційне середовище 

інноваційного підприємнитцва. Формальні та неформальні інституції 

відрізняються одні від одних лише ступенем їхнього прояву. Формальні 

інституції завжди доповнюють неформальні та підвищують їхню 

ефективність, модифікують або змінюють їх [47, c. 68]. 

До фомальних інституцій належать норми, правила, закріплені в 

офіційних документах, зокрема, весь комплекс нормативно-правових актів 

держави, прийнятий у межах повноважень її правотворчих органів, серед 

яких найважливішим є Закон. Законодавство як формальна інституція 

визначає правові, економічні та організаційні засади державного 

регулювання інноваційного підприємництва в Україні, встановлює форми 

стимулювання державою інноваційних процесів і підтримує розвиток 

економіки України інноваційним шляхом. Так, нормативно-правовий фактор 

формує основні цілі, пріоритетні напрямки та принципи державної 

інноваційної політики, механізми прискореного інноваційного розвитку, 

орієнтири структурного розвитку науково-технологічного потенціалу та його 

ресурсного забезпечення. Законодавство також визначає основні правила 

взаємовідносин між державою та суб’єктами інноваційної діяльності, які 

ґрунтуються на необхідності пріоритетної державної підтримки науково-

технологічних інновацій як джерела економічного зростання, елемента 
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національної культури, освіти, а також сфери реалізації інтелектуального 

потенціалу суспільства. 

Аналізуючи законодавство як фундамент «правил гри» в економіці 

загалом і підприємницькій діяльності зокрема, можна назвати такі найбільш 

важливі рівні для інноваційного підприємництва як: податковий (впливає на 

витрати, рівень чистого прибутку й інші параметри діяльності підприємства); 

конкурентний (умови конкуренції, рекламну діяльність); бюджетний (дотації, 

субсидії, пільги); зовнішньоекономічний (регулювання експорту й імпорту 

товарів, переміщення фінансових коштів, людських ресурсів). Регуляторна 

діяльність уряду є, з одного боку, частиною законотворчого процесу в країні, 

а з іншого – уряд є самостійним суб’єктом формування «правового поля», 

тобто окремим інститутом [71]. 

Нормативно-правовий акт як інституція є офіційним документом, 

прийнятим уповноваженим суб’єктом нормотворення у встановленій 

законом формі та порядку, що визначає норми права для широкого кола осіб і 

передбачає багаторазове застосування [72]. Нормативно-правовий акт 

виступає інституцією для суб’єктів інноваційного підприємництва, регулює 

їхні взаємовідносини.  

Чинники впливу на інституційне середовище запропоновано 

структурувати за культурно-демографічними, політико-правовими, 

економічними, науково-технологічними та інноваційними складовими (рис. 

1.4). 

Культурно-демографічні чинники впливають на формування 

соціокультурного устрою, притаманного певному суспільству, що є 

специфічною ознакою його економічного розвитку (табл. 1.6). Носієм 

соціокультурного устрою є суспільство. Кожний окремий індивід засвоює 

основні риси соціокультурного устрою в процесі соціалізації його 

особистості шляхом навчання, виховання, змушування та інших видів 

соціального впливу. Соціокультурний устрій фіксується у різних 

інформаційних формах – інституціях: від теоретичних положень, 



51 

нормативно-правових норм до програм навчання, нерегламентованих 

традицій та звичаїв, правил поведінки. Загалом це уособлює певну соціальну 

пам’ять суспільства, завдяки якій відтворюється структура. 
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Рис. 1.4. Чинники впливу на інституційне середовище інноваційного 

підприємнитцва  

Джерело: складено автором на основі [57-76] 

 

Знання як чинник впливу на інституційне середовище тісно пов’язані з 

інноваційним підприємництвом, адже вони є фундаментом для створення 

інновацій, виникають на різних етапах інноваційного процесу та виступають 

систематизованим результатом інтелектуальної діяльності людини. 

Інститутами знань є ЗВО, університети, державні установи, науково-

дослідницькі інститути, наукові підрозділи підприємницького сектору тощо.  
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За словами Дж. Бранта, єдиним процесом, який об’єднує науку, 

техніку, економіку, підприємництво і управління, є науково-технічне 

нововведення. Лише у ньому втілені знання, якими повинен завтра володіти 

компетентний керівник, прогресивний науковець, мудрий держслужбовець 

чи звичайний освічений член суспільства. Це процес трансформації 

наукового знання у фізичну реальність, що диверсифіковує суспільство [3, с. 

30].  

Таблиця 1.6 

Характеристика культурно-демографічних чинників 

Група Складові Характеристика 

К
ул

ьт
ур

но
-д

ем
ог

ра
ф

іч
ні

 
чи

нн
ик

и 

Ч
ис

ел
ьн

іс
ть

 
на

се
ле

нн
я 

Кількість людей, котрі проживають у певному населеному 
пункті, місцевості, країні. 
Динаміка зміни чисельності населення є важливим 
демографічним показником. Чисельність населення змінюється 
в результаті народжуваності, смертності й міграції. 

Зн
ан

ня
 

(о
св

іт
а)

 Результат пізнавальної діяльності людини, що відображає 
теоретичне або практичне осягнення суб’єктом об’єктивних 
явищ та закономірностей, символічно репрезентованих у 
знаковій формі. 

Джерело: розроблено автором на основі джерел [42, 60] 

 

Знання, які можуть бути певним предметом купівлі-продажу, водночас 

є продуктом діяльності наукових підприємств. Проте для ймовірних 

інвесторів гальмівними чинниками виступають відсутність чітких перспектив 

та стартового капіталу, наявність інноваційного ризику, невизначеність 

питання щодо інтелектуальної власності та ін. Тому для впровадження цих, 

достатньо специфічних, продуктів науки до споживача, необхідні 

посередницькі послуги. 

Державні організації відіграють визначальну роль у створенні, 

функціонуванні і розвитку інноваційного підприємництва, що реалізують 

відповідні організаційні й адміністративні заходи та забезпечують 

законодавчо-правові, соціально-економічні умови з метою сприяння 

прискореному здійсненню інновацій, проникненню новітнього наукового 
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знання і створених на його основі технологій у всі сфери життя і галузі 

народного господарства, збереження та розвиток науково-технічного 

потенціалу країни в інтересах суспільства. 

Таблиця 1.7 

Характеристика політико-правових чинників  

Група Складові Характеристика 

П
ол

іт
ик

о-
пр

ав
ов

і ч
ин

ни
ки

 

Державні 
організації 

інституції у системі суспільства, які  завдяки правовим 
нормам, організовують і спрямовують спільну діяльність 
людей та соціальних груп, захищають їхні права й інтереси. 
Різновидом державних інституцій, який впливає на 
інноваційне підприємництво, є інноваційна політика, що 
визначається як складова частина соціально-економічної 
політики, яка, своєю чергою, окреслює: 1) цілі й пріоритети 
інноваційної стратегії; 2) механізм реалізації даної стратегії з 
боку органів державної влади; 3) методи та інструменти 
державного впливу на інноваційну сферу з метою досягнення 
поставлених цілей. 

Інституції 
Правопорядку, 
Правотворчості 
та прав людини 

Сукупність правил та норм, які забезпечують порядок та 
захищають права та інтереси людини.  

Судові та 
адміністративні 

органи 

Адміністративна юстиція є одним із засобів обмеження 
виконавчої влади, адміністративні суди – реалізації принципу 
розподілу влади, додатковий захисний механізм суб’єктивних 
прав і свобод громадян. 

Джерело: розроблено автором на основі джерел [69, 70] 

 

Державні організації є проявом державного регулювання інноваційного 

процесу, виконують функції підготовки висококваліфікованих кадрів, 

розробки інновацій, оптимізації параметрів інноваційного процесу тощо 

(табл. 1.7). 

Як стверджують П. Круш та О. Кожемяченко, економічні чинники 

виступають ключовими елементами будь-якої економічної системи, а також 

механізмами структурування економічних дій, які є сутнісною основою 

економічної системи суспільства (табл.1.8).  

Дане поняття відрізняється від терміну «господарський механізм» 

ширшим значенням, позаяк означає не лише форми і способи регулювання, 

управління економічними процесами, а й методи комбінації ресурсів у 

суспільному виробництві товарів та послуг. 
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Таблиця 1.8 

Характеристика економічних чинників 

Група Складові Характеристика 
Е

ко
но

м
іч

ні
 ч

ин
ни

ки
 

Р
об

оч
а 

си
ла

 Спроможність людини працювати, набір її фізичних, 
інтелектуальних здібностей, навиків, досвіду, які використовуються 
у процесі виробництва матеріальних благ чи надання послуг. 
 

О
пл

ат
а 

пр
ац

і 
Будь-який заробіток, обчислений, як правило, у грошовому виразі, 
що його за трудовим договором власник або вповноважений ним 
орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані 
послуги. 

В
В

П
 Ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених 

усередині країни за певний період часу (наприклад, за місяць чи 
рік). 

Р
ин

ок
 

Сукупність відносин (актів) купівлі-продажу товарів і послуг; 
спосіб взаємодії виробників і споживачів, заснований на 
децентралізованому, безособовому механізмі цінових сигналів. Він 
є механізмом розподілу товарів і послуг між членами суспільства 
шляхом добровільного обміну. Ринок — це місце, де відбуваються 
відносини купівлі-продажу товарів і послуг у грошовій формі. 

Д
ох

од
и 

пі
дп

ри
єм

ст
в Фінансові ресурси, які формуються у результаті виробництва та 

реалізації товарів, забезпечують кругообіг основного та оборотного 
капіталу. 

К
он

ку
ре

нц
ія

 Формальні правила та неформальні норми, які визначають характер 
взаємодії між виробниками, котрі перебувають у відносинах 
суперництва; виробниками та споживачами, останні з яких 
виступають реципієнтами інформації та своїм вибором оцінюють 
конкурентоспроможність виробників; виробниками, споживачами й 
державою, яка шляхом законодавчих обмежень формує правове 
поле для дій конкурентів і споживачів один щодо одного.  

Джерело: розроблено автором на основі джерел [73] 

 

При цьому вони повинні керуватись певними суспільними 

принципами, виконувати властиві лише їм ролі та функції. Таким чином, 

взаємодіючи і розвиваючись, чинники утворюють економічну систему 

суспільства. До базових інституцій економіки, за висновками представників 

інституціоналізму, належать праця, влада, власність, управління. Певні 

форми прояву цих інституцій (у кількісному та якісному розумінні) можуть 

змінюватись, впливаючи на становлення різних моделей національної 

економіки [74]. 
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У кожному суспільстві базові економічні інституції виступають 

своєрідними складними елементами господарської системи, які 

характеризуються певними взаємозв’язками. Взаємодія та згрупування цих 

інституцій формує інституційну матрицю суспільства з властивими їй 

саморозвитком і самопідтримкою, що є підсистемою суспільства поруч з 

політичною, соціальною, технологічною, демографічною та екологічною 

суспільними підсистемами.  

До інституційних складників національної господарської системи 

належать підприємства, працівники, домогосподарства (мікрорівень 

національної економіки). Основу кожного з цих елементів становлять праця, 

управління, власність та влада, які тісно переплітаються між собою. Можна 

умовно виділити два рівні інституційних підсистем національної економіки: 

першого та другого порядку. До підсистем першого порядку належать галузі, 

сфери суспільного виробництва (мезорівень економічної системи).  

До другої – законодавство, ринок, держава, ринкова інфраструктура як 

система забезпечення реалізації інтересів суб’єктів господарювання, 

надфірмові утворення, господарський механізм їхньої координації 

(макрорівень національної економіки). З-поміж інституцій національної 

економіки – податки, грошова система, доходи, планування, виробництво, 

обмін, розподіл, споживання тощо, оскільки вони виступають певними 

формами індикації базових економічних інституцій [74]. Визначальними 

серед економічних чинників є робоча сила, оплата праці, ринок, конкуренція, 

доходи підприємств та рівень ВВП в країні.  

Вплив економічних чинників на інноваційне підприємництво досить 

суттєвий. Основним елементом будь-якої економічної системи є людина та її 

праця, спрямована на створення споживчої вартості та корисності. 

Інтелектуальна праця є основою інноваційного підприємництва, 

спрямованою на впровадження новацій на ринок. Тому рівень оплати такої 

праці повинен бути на високому рівні.  
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Робоча сила може вважатися єдиним джерелом, яке що приносить 

доходи тільки при повній підготовці умов для її функціонування, тобто, 

завжди при наявності інституціонально оформлених власністю, владою чи 

управлінням факторів виробництва. Як зазначає П. Круш «структура 

економічної влади впливає на структуру розподілу доходів у соціально-

економічній системі, а економічна влада структурує та впорядковує 

взаємодію економічних суб’єктів і цим вносить передбачуваність і стійкість у 

господарську систему, тому створення ефективної системи економічної 

влади неможливе без ефективної політичної влади, ефективного розподілу 

соціальної влади у суспільстві» [74]. 

Продовження функцій управління й розпорядження властиві владі та її 

державним утворенням. Очевидно, що функція власності направлена на 

регуляцію взаємостосунків між особами щодо об’єктивних засад виробничої 

діяльності та її результатів. характер функціонування соціально-економічних 

та організаційно-економічних відносин визначається власністю. Всі суттєві 

зміни в економічних відносинах повинні бути започатковані у відносинах 

власності з відповідних перетворень. О. Кожемяченко зазначає, що в 

контексті матеріально-речового змісту можна представити власність «як 

певну сукупність матеріальних благ, грошей, цінних паперів, засобів та 

предметів праці, предметів споживання, земельних ресурсів, послуг, 

нематеріальних активів». З точки зору теорії, до відображення відносин 

економічної власності належить вся система економічних категорій, зокрема, 

вартість, прибуток, ціна, гроші, заробітна плата, товар та ін. [74]. 

Конкуренція у підприємництві відіграє важливу роль, адже без неї не 

відбудеться жодний інноваційний процес, а її інтенсивність накладає 

відбиток на спроможність «виживання» підприємств. Від агресивності 

конкуренції залежить життєвий цикл інноваційного підприємства; 

інтелектуальний потенціал та можливість генерування ідей працівниками 

інноваційних підприємств створюють для останніх високі конкурентні 

переваги.  
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Інтелектуальна власність є чинником, від якого залежить технічний 

рівень виробництва та конкурентоспроможність товарів, а також досягнення 

головної мети інноваційних підприємств – отримання економічного ефекту 

від її комерціалізації (табл. 1.9). 

Таблиця 1.9 

Характеристика науково-технологічних чинників 

Група Складові Характеристика 

Н
ау

ко
во

-т
ех

но
ло

гі
чн

і ч
ин

ни
ки

 

Інтелектуальна 
власність 

Сукупність прав (відносин), які виникають з приводу 
привласнення, володіння, розпорядження, використання 
результатів інтелектуальної діяльності в науковій, 
виробничій, літературно-художній та інших сферах. 

IT-забезпечення 

Комплекс взаємопов’язаних інформаційних систем і сервісів, 
що складається з набору спеціалізованого програмного 
забезпечення, мережевих служб, служб каталогів, політик 
інформаційної безпеки, систем резервного копіювання та 
розвиток засобів інформаційної взаємодії компанії. 

Наукові 
організації 

Науковці, їхні знання, кваліфікація і досвід; наукові заклади; 
експериментальне, лабораторне обладнання; науково-
дослідні програми з творчої діяльності; система інформації, 
підготовки й атестації кадрів; форми функціонування і 
використання усіх здобутих знань. 
 

Фінансування 
науки 

Сукупність бюджетних та прватних асигнувань, вкладених у 
розвиток наукової сфери. 

Джерело: розроблено автором на основі джерел [42]  

 

Однак, у сучасних тенденціях також визначальними, окрім економіних, 

стають соціальні ефекти, оскільки багатьма вченими доведено, що цінність 

винаходу для споживачів та виробників у декілька разів перевищує чистий 

прибуток від комерціалізації цього винаходу. Зокрема, в дисертаційній роботі 

А. Вікулової проаналізовано та розроблено теоретико-методичне 

забезпечення та організаційні заходи удосконалення державного 

регулювання комерціалізацією інтелектуальної власності в Україні, що, 

безумовно, покращить інституціональні трансформації в даному питанні [75]. 

Комерційна реалізація інтелектуальної власності передбачає створення 

інститутів, які надають якісне інформаційне забезпечення щодо 

інтелектуальної власності, доступне кожному споживачеві шляхом широкого 
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висвітлення у засобах масової інформації, публікації у спеціальних виданнях, 

журналах, надання консультаційних послуг, створення платформи 

інтелектуальної власності та бази даних.  

Інформаційне забезпечення інноваційного підприємництва передбачає 

функціонування таких інститутів: приватних банків науково-технічної 

інформації, посередницьких фірм, наукових бібліотек, аналітичних і 

статистичних центрів, фондів інформатизації. 

Наука, основою якої є наукове дослідження з метою отримання знань, 

виступає послідовним процесом розширення сфери відомого людству, 

розсування меж невідомого. Рівень розвитку науки є індикатором прогресу 

суспільства, підвищення добробуту громадян, їхнього духовного та 

інтелектуального поступу.  

Основними видами наукової та науково-технічної діяльності є 

фундаментальні дослідження та прикладні розробки, здійснені науковими 

організаціями, результати яких можуть бути комерціалізовані інноваційними 

підприємствами. Наукові організації потребують належного матеріально-

технічного забезпечення та комунікаційних платформ для взаємодії з 

інноваційними підприємствами. Наукові організації акумулюють необхідний 

емпіричний досвід, а на його основі генерують нові ідеї, які можуть бути 

використані інноваторами та реалізовані інноваційними підприємствами.  

Фінансування наукової сфери державою та інвесторами дає більше 

можливостей науковим організаціям проводити фундаментальні та прикладні 

дослідження. Однак, без комунікаційної взаємодії наукових організацій із 

бізнесом не буде економічного ефекту, отриманого від фінансування 

наукової сфери, оскільки проведені дослідження науковими організаціями 

можуть залишитись не комерціалізованими. 

Таблиця 1.10 

Характеристика інноваційних чинників 

Група Складові Характеристика 
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1. Інноваційні кластери 

Виробничі об’єднання заради спільної мети 
виробничих і дослідницьких структур є одним з 
найефективніших механізмів швидкої дифузії 
інновацій у виробництво, їх трансферу і забезпечення 
високої конкурентоспроможності економіки. 

2.
 І

нв
ес

ти
ці

йн
і п

ос
ер

ед
ни

ки
 

Інвестиційні 
інститути 

Інвестиційні фонди  
Інвестиційні компанії 
Факторингові компанії 
Лізингові компанії 

Банківські 
інститути 

Комерційні банки 
Відділення іноземних банків 
Інноваційні банки 

Небанківські 
інститути 

Ломбарди 
Кредитні спілки 
Будівельні товариства 

Договірні 
ощадні 

інститути 

Страхові компанії 
Недержавні пенсійні фонди 
Довірчі товариства 

Спеціалізован
і агентства 

Рейтингові 
Інформаційні 
Бюро кредитних історій 
Інститути фінансового консультування 

Допоміжні 
фінансові 
організації 

Фондова біржа 
Валютна біржа 

Торговці 
цінними 
паперами 

Брокери 
Дилери 
Андерайтери 

3. Фінансування інноваційної діяльності 

 

4.
 І

нн
ов

ац
ій

на
 ін

ф
ра

ст
ру

кт
ур
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Бізнес-
інкубатор 

Об’єкт ІІ, що спеціалізується на створенні сприятливих 
умов для підтримки ефективної діяльності малих 
інноваційних фірм шляхом надання на пільгових 
умовах приміщень, технічної допомоги, юридичних, 
інформаційних, консультаційних та ін. видів послуг.  

Інноваційний 
центр 

Об’єкт ІІ, що спеціалізується на підтримці вже 
сформованих, зміцнілих малих інноваційних фірм, які 
пройшли найбільш складний етап створення, 
становлення, виживання у початковому періоді своєї 
діяльності. 

Технопарки 

Об’єкт ІІ, що спеціалізується як юридична особа або 
об’єднання на підставі договору про спільну діяльність 
юридичних осіб на виконанні інвестиційних та 
інноваційних проектів, виробничому впровадженні 
наукоємних розробок, високих технологій та 
конкурентоспроможної на світових ринках продукції. 

Технополіси 

Об’єкт ІІ, призначення якого полягає у забезпеченні 
активізації науково-технічного та інноваційного 
розвитку регіонів через створення зон економічної 
активності суб’єктів, які спеціалізуються на ДіР та 
інфраструктурному забезпеченні їхньої взаємодії. 

Джерело: розроблено автором на основі джерел [42, 77] 
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Широкого поширення в індустріально розвинених країнах набули 

мережеві виробничі системи – інноваційні кластери. На цей час саме ці 

специфічні неформальні об’єднання, з метою виробничих та дослідницьких 

структур, утворюють один з найефективніших механізмів швидкої дифузії 

інновацій у виробництво, їхнього трансферу і підвищення 

конкурентоспроможності економіки. Основою територіальних інноваційних 

кластерів виступає стабільна система поширення нових знань, технологій, 

продукції, тобто, інноваційно-технологічна мережа. Активними учасниками 

кластерних структур, як правило, є гнучкі структури малого і середнього 

бізнесу, які активно сприяють формуванню інноваційних «точок зростання» 

[76, с. 206]. 

Інвестиційні посередники спроможні акумулювати заощадження 

індивідуальних та інституційних інвесторів, трансформувати їх в інвестиційні 

ресурси та задовольняти ними потреби суб’єктів економіки. Такі посередники, 

як правило, беруть участь у перерозподілі квазірентних доходів, що активізує 

інвестиційні та інноваційні процеси в економіці [77, с. 65]. 

До фінансових інститутів, які впливають на розвиток інноваційного 

підприємництва, належать інноваційні фонди, банки, венчурні фонди, бюджетні 

та позабюджетні кредитні організації, промислово-фінансові групи, лізингові 

центри і страхові компанії. Розрізняють також інституційних інвесторів – будь-

які фінансові посередники (пенсійні фонди, страхові компанії, інвестиційні 

фонди) [77, с. 11]. Основне завдання інституційних інвесторів – акумулювати 

кошти, а потім за допомогою інструментів ринку цінних паперів розмістити 

їх у довгострокові інвестиційні проекти. Основними функціями перелічених 

інститутів є забезпечення розширеного фінансування інноваційного процесу і 

підвищення ефективності використання ресурсів, тобто, реалізація 

високорентабельних проектів, консалтингова підтримка, пряме і часткове 

фінансування, кредитування та інвестування. Інститут страхування допомагає 

інвесторам знизити ступень ризику інвестицій в інноваційний капітал. Успішна 

діяльність фондів, інвестиційних компаній та інших фінансових інститутів, 
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які здійснюють активну інвестиційну та інноваційну політику, залежить від 

якості системи аналізу, експертизи та добору інвестиційних проектів. Саме 

на етапі аналізу проектів та ухвалення рішення про фінансування з 

урахуванням особливостей пільгового оподаткування допускається 

найбільша кількість помилок, наслідком яких є втрати вкладених інвестицій і 

неефективне використання бюджетних пільг. Тож на допомогу приходять 

спеціалізовані агентства, які надають інформаційні послуги та зменшують 

інформаційну асиметрію. 

Одним із інститутів, спрямованих на пожвавлення фінансування 

інноваційного процесу, є інноваційний банк – різновид комерційного банку, що 

виконує функцію довгострокового фінансування та кредитування венчурного 

капіталу, впровадження винаходів та нововведень, спрямованих на підвищення 

технічного рівня виробництва, а також випуску нових високоефективних видів 

продукції. На відміну від інноваційного банку, джерелом фінансування 

наукових розробок інноваційного фонду є спонсорські внески, які 

розподіляються між учасниками інноваційного проекту на конкурсній 

(тендерній) основі [50]. 

Розглянемо більш детально інноваційну інфраструктуру, що є 

сукупністю підприємств, організацій, установ та їхніх об’єднань, які 

надають послуги щодо забезпечення інноваційної діяльності різних 

суб’єктів господарювання [42]. Інфраструктура формується з метою 

забезпечення не лише комплексної інноваційної діяльності, а й збереження і 

розвитку науково-технічного потенціалу країни в інтересах суспільства, у 

тім числі задля подолання спаду виробництва, його структурної перебудови, 

зміни номенклатури виробів, випуску нового асортименту продукції тощо 

[11, c. 58].  

Особливості організаційних форм інноваційної інфраструктури 

обумовлені національною специфікою інноваційного процесу. Відповідно 

до власної організації, існуючі інноваційні структури поділяються на три 

моделі: американську, японську та змішану, створених на основі 
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національних і геополітичних особливостей розвитку держави, тому кожна 

з цих моделей має власні порівняльні переваги відносно іншої [50]. 

Основними формами розвитку інноваційної інфраструктури є наукові, 

дослідницькі та технологічні парки, бізнес-інкубатори, промислові парки, 

регіональні інноваційні мережі, венчурні фонди, технополіси та інші. 

Феноменами інноваційної інфраструктури є технопаркові структури – 

особливі утворення, покликані налагоджувати інноваційний трансфер, 

сприяти інноваційному підприємництву та комерціалізації результатів 

наукового пошуку, основні з яких традиційно є інкубатори бізнесу, 

інноваційні центри, технопарки та технополіси. 

Бізнес-інкубатор є організаційною формою забезпечення 

впровадження науково-технічних розробок в ринковій економіці, що 

дозволяє прискорити процес комерціалізації у 2-3 (а за деякими даними – в 

7-22) рази [85]. Це загальна назва для груп та організацій з обмеженим 

персоналом (найчастіше 4-6 осіб), які спеціалізуються на розвитку малого 

підприємництва шляхом полегшення початкових стадій розвитку малих 

підприємств, навчання їхніх власників, а також створення необхідних умов 

та надання ресурсів для прискорення розвитку компаній, таким чином 

збільшуючи кількість успішно реалізованих інноваційних продуктів. Із 

починаючих фірм, які знаходяться в інкубаторах, нежиттєздатними 

виявляються 15%, для фірм поза інкубатором цей показник сстановить 30%. 

Після виходу з інкубатора припиняють своє існування близько 2% фірм 

(головним чином, внаслідок відсутності власного капіталу та 

підприємницького досвіду) [78, с. 29].  

Інноваційні центри є поширеним типом інноваційних інститутів, які 

займають проміжне становище між центрами фундаментальних й прикладних 

досліджень та промисловістю. ІЦ покликані формувати і підтримувати зв’язки 

між близько розташованими університетами, науково-дослідними інститутами, 

дослідницькими центрами і підприємствами для підтримки розвитку фірм-

клієнтів. Набули поширення в Німеччині, їхня особливість – акцент на 
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створення малих наукоємних фірм, трансфер технологій між фірмами центру, 

передача технологій від сектору досліджень і розробок до промислового 

сектору [42, с. 309]. 

Наступною ланкою інноваційної інфраструктури є технопарк – 

юридична особа, що має тісні функціональні зв’язки з різноманітними 

суб’єктами науково-технічної, інноваційної та виробничої сфер і місцевими 

органами влади та формує в межах свого ареалу сучасне інноваційне 

середовище з метою становлення, розвитку, підтримки малих та середніх 

інноваційних підприємств, виробничого освоєння наукових знань і 

наукомістких технологій, а також прискорення передачі технологій на 

ринок. Загалом діяльність технопарку можна зобразити за допомогою 

реалізації його функцій для досягнення визначених мети та завдань. 

Особливо бурхливий розвиток технопарків в Європі обумовлений 

кризовими ситуаціями. Коли на початку 80-х рр. ХХ ст. райони 

Великобританії вразила криза текстильної та вугільної промисловості, уряд 

прийняв рішення створити технопарки поблизу університетів. Європейська 

інноваційна інфраструктура нараховує понад 2,5 тис. різних інноваційних 

центрів, у тім числі більш ніж 600 науково-технологічних парків. 

Американську систему комерціалізації технологій і створення та 

функціонування технопарків вважають найдосконалішою у світі. Концепція 

технопарків США широко використовується як базова модель створення 

технопарків в усіх високорозвинених країнах світу [10]. 

Одним з видів технологічного парку є науковий парк, який, 

переважно, пов’язаний або керується ЗВО чи дослідницькою установою. 

Зазвичай організації та підприємства наукових парків фокусуються швидше 

на вдосконаленні продукту і інновації, ніж на виробництві. Такі види 

об’єктів посилюють співпрацю наукової спільноти, новаторів, провідних 

технологічних провайдерів та аналітиків у сфері досліджень з фокусом на 

створенні інноваційних рішень з метою використання технологічних 

досягнень для задоволення реальних потреб бізнесу, а саме застосування 
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технологій нового покоління вже сьогодні. Те, що пропонують наукові 

центри, може радикально відрізнятися: окрім надання приміщень, вони 

пропонують використовувати спільні ресурси, зокрема, високошвидкісні 

широкосмугові телекомунікаційні центри, адміністративні офіси, послуги 

підтримки та інкубації, в тім числі, соціальну інфраструктуру (ресторани, 

спортивні центри і навіть дитсадки). Таким чином, парки пропонують 

істотні переваги підприємствам і новаторам, котрі працюють у їхніх межах 

завдяки зниженню накладних витрат та створенню привабливого 

середовища для висококваліфікованих спеціалістів та бізнесу [39, c. 88]. 

Японська модель наукових парків передбачає будівництво своєрідних 

нових міст-технополісів, які зосереджують наукові дослідження у 

передових та піонерних галузях і в наукомісткому промисловому 

виробництві. Основним джерелом фінансування створення та діяльності 

технополісів є місцеві податки, внески корпорацій, а також державне 

фінансування, іноземне інвестування, гранти на  виконання урядових 

програм й «інноваційні стипендії». Найпоширенішими інститутами 

технополісів є центри «прикордонної» технології – інкубатори спільних 

досліджень і венчурного бізнесу. Оскільки технополіс формується на 

економічних засадах в умовах рівноправного партнерства усіх складових 

елементів (науково-дослідних інститутів, університетів, виробництва), 

кожен партнер може отримати максимум переваг від такої інтеграції [50, с. 

57]. 

Концепція розвитку технополісів дозволяє зберегти та модернізувати 

вітчизняне виробництво, оскільки провідною тенденцією організації 

технополісів є не відкриття нових дослідницьких інститутів, а використання 

потенціалу вже існуючих наукових установ, формування на їхній основі 

тимчасових колективів для рішення конкретних завдань, пов’язаних з 

розробкою інноваційних технологій. 

Для країн Західної Європи притаманною є змішана модель 

інноваційних структур, похідна від американської та японської моделей з 
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адаптацією до традиційних особливостей даної території. Для неї є 

характерним створення наукових парків, венчурних підприємств, бізнес-

інкубаторів та інших інноваційних структур. Джерелом базових інновацій 

стали великі компанії і держава, проте постійно зростає роль малого і 

середнього бізнесу, тому фінансування здійснюється шляхом державного 

забезпечення або капіталовкладень приватних осіб [50, с. 58]. 

Український дослідник О. Шингур зазначає, що, «оскільки будь-яка 

організація (система) у своєму розвитку досягає межі ефективності 

функціонування, після якої подальший якісний та кількісний розвиток вже 

не забезпечує приросту ефективності, інноваційна інфраструктура окремої 

країни також має певну межу із чіткими характеристиками, яка є 

оптимальним станом її функціонування. З погляду якісного складу – 

організаційних складових інфраструктури – повинно існувати балансове 

cпіввідношення вигляду Y = a + b1X1 + b2X2 +….+ bnXn [80], де через Xn 

позначено певний вид організацій інфраструктурного забезпечення 

(технопарки та -поліси, бізнесінкубатори і т.д.), а коефіцієнт bn визначає 

частку саме даного виду організацій у загальній сукупності елементів 

інфраструктури Y. Іншими словами, інноваційна інфраструктура окремої 

країни має певне кількісне співвідношення технопарків, технополісів, 

бізнес-інкубаторів, консалтингових організацій, яке є найоптимальнішим з 

погляду загальної ефективності функціонування інфраструктури. 

Коефіцієнт a характеризує інші, специфічні види інфраструктурних 

організацій, які не входять до класичних схем класифікації. Неможливо 

розробити універсальне балансове співвідношення числа інноваційних 

організацій для всіх країн. У кожному випадку коефіцієнти bn стають 

різними без спостереження певної закономірності. Даний факт свідчить про 

те, що розробка оптимальної інноваційної інфраструктури повинна 

здійснюватись окремо для кожної країни зважаючи на національний 

науково-технічний потенціал, рівень економічного розвитку та галузеву 

структуру економіки. Визначити вплив усіх факторів можливо лише за умов 
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застосування методів системного аналізу та математичного моделювання, 

проте складність аналізу та розрахунків значно компенсується зростанням 

ефективності функціонування інноваційної інфраструктури» [80].  

Результативність інноваційної підприємницької діяльності залежить від 

ефективності функціонування ринкового механізму, який надає певної 

спрямованості економічній поведінці суб’єктів інноваційного 

підприємництва шляхом створення належних умов для їхньої взаємодії. 

Ринок технологій почав розвиватися лише в останній третині ХХ ст., а його 

інститути ще й досі до кінця несформовані. У багатьох аспектах ринок 

технологій відрізняється від усіх інших ринків [80].  

До суб’єктів ринку технологій належать: 

– органи державної влади та управління (законодавче 

забезпечення, податкова та бюджетна політика, митне регулювання, 

експортний контроль, екологічні стандарти, сертифікація та ліцензування 

діяльності); 

– науково-технічні організації та фірми (науково-дослідні 

інститути, університети, малі та середні фірми – розробники, продавці та 

користувачі технологій); 

– науково-виробничі підприємства (малі та середні інноваційні 

підприємства, корпоративні компанії); 

– інститути інноваційної інфраструктури (бізнес-центри, 

технопарки, виставкові центри, технологічні брокери, банки технологій); 

– фінансові агенти та установи (бізнес-янголи, венчурні фонди, 

фондові біржі, банки, фінансові інститути); 

– вчені, винахідники, експерти (автори винаходів, консультанти, 

розробники) [80].  

До об’єктів ринку технологій належать: 

– результати інтелектуальної діяльності в матеріальній формі 

(обладнання, агрегати, інструменти, технологічні лінії, технічна 

документація); 
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– результати інтелектуальної діяльності в нематеріальній формі 

(знання, досвід, прийоми тощо). Ринок технологій є невід’ємною складовою 

розвитку інноваційного підприємництва, оскільки на ньому відбувається 

безпосереднє розповсюдження інновацій, на створення, розробку та 

впровадження яких спрямована діяльність інноваційного підприємництва 

[80]. 

На етапі комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності важливого 

значення набуває розвиненість ринку технологій ву тій країні, де такий 

об’єкт створено. Транснаціональна комерціалізація інновацій і технологій 

опосередковується світовим ринком, а саме сукупністю міжнародних 

ринкових відносин його суб’єктів щодо прибуткового використання прав 

власності на його об’єкти – продуктів, процесів, управління. Об’єкти 

світового та міжнародних ринків технологій можуть набувати як товарного, 

так і нетоварного вигляду [81, с. 105-106]. 

Особливе місце на ринку технологій займає технологічний трансфер, 

що є передачею прав володіння та розпорядження на об’єкти інтелектуальної 

власності, основна мотивація якого – отримання доходів від передачі прав на 

використання технологій; продаж товарів, які виготовляються на основі цих 

технологій, проникнення на закордонні ринки; обмін технологіями; 

заощадження часу і витрат на розробку технології; застосування технологій 

як засобу урегулювання конфліктів [42, с. 353].  

В економічній літературі використовуються два терміни: трансфер – 

від лат. «transferre» (переносити, передавати) та трансферт – від фр. 

«transfert». Оскільки зазначені терміни характеризують одне явище і 

відрізняються лише мовними особливостями написання та вимови, у 

подальшому дослідженні буде використано термін «трансфер». Розрізняють 

некомерційний та комерційний трансфер. Некомерційні види ТТ найчастіше 

використовуються науковою спільнотою у сфері фундаментальних 

досліджень та, внаслідок високої вартості, ініціюються й підтримуються 

державними установами [80].  
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Комерційний трансфер характеризується високим ступенем 

монополізації, провідною роллю пропозиції та високою нормою прибутку, 

значними обсягами внутрішнього технологічного обміну в ТНК, 

асиметричністю ринку інтелектуальної власності. Вертикальний 

технологічний трансфер здійснюється у вертикально інтегрованих 

корпораціях, які об’єднують у власних підрозділах весь технологічний 

процес. Науково-технічна розробка, поступово передається підрозділам, які 

спеціалізуються на окремих етапах інноваційного циклу, включаючи збут 

нової продукції. Горизонтальний ТТ полягає у передачі функцій 

впровадження та ринкової реалізації розробки стороннім організаціям, що 

працюють у складі партнерств та коопераційних об’єднань із компанією-

розробником інноваційної продукції [80].  

Відповідно до іншого підходу, вертикальний трансфер розглядається як 

комерціалізація науково-технічної розробки через продаж патенту чи ліцензії 

на її використання сторонній організації, а горизонтальним ТТ вважається 

процес організації венчурної фірми для впровадження розробки власними 

силами.  Значну частину ТТ (за різними оцінками до 60%) здійснюють 

транснаціональні корпорації у вигляді внутрішньофірмового обміну. Однак, 

здебільшого, такий обмін не базується на комерційній основі і не пов’язаний 

із ринком інтелектуальної власності, тому у подальшому дослідженні 

трансфер у межах ТНК не розглядатиметься як метод комерціалізації 

науково-технічних розробок [80].  

 Досліджуючи причини, які обумовлюють існування процесу ТТ, 

О. Шингур доводить, що «придбання науково-технічної розробки має 

економічну доцільність у випадку, коли ціна купівлі технології (Pk) є 

меншою за витрати на виконання досліджень і розробок власними силами 

організації – (Pd), тобто Pk < Pd. Дослідник стверджує, що за умов, коли 

економічні розрахунки показують, що Pk = Pd з врахуванням вартості 

кредитування, або вивільнення на дослідження коштів з обігового капіталу, 
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виникає ситуація, за якої складно приймати рішення про доцільність купівлі 

технології, особливо у випадках міжнародного технологічного трансферу.  

 Він відзначає, що «з одного боку, виконання досліджень власними 

силами – це створення нових робочих місць, підвищення власного науково-

технічного потенціалу, закупівля обладнання, робіт та консультантів у 

вітчизняних суб’єктів господарювання на умовах субпідряду, податкові 

платежі до державного бюджету, тобто виникає інтегральний економічний 

ефект (Е), що можна визначити як  

    E = Sn + Cn + Tn + Nn     (1.1) 

де Sn – заробітна плата науково-технічного персоналу, Cn – замовлення 

стороннім вітчизняним підприємствам, Tn – сальдо платежів до державного 

бюджету та установ державної влади регіонального й загальнонаціонального 

рівнів, Nn – умовний показник зростання науково-технічного потенціалу та 

досвіду за певним науковим напрямом» [80].  

 Проте, з іншого боку, винахідник пояснює, що «у показник втручається 

фактор трансакційних видатків (pt), який може порушити рівновагу витрат, а 

саме Pd + pt > Pk. Окрім цього існує фактор часу, який у сучасних умовах 

господарювання є одним з найголовніших чинників конкурентоспроможності 

будь-якого підприємства. Часовий лаг (∆t), або відставання від найближчого 

конкурента має негативний характер і вартісно визначається як втрачений 

прибуток, який потенційно можливо було б отримати протягом часу ∆t, а 

також додаткові витрати на зміцнення конкурентної позиції та захоплення 

частки ринку, якою володіє конкурент за рахунок більш швидкого виходу на 

ринок. Якщо позначити втрату потенційного прибутку за рахунок часового 

відставання від конкурента через P(∆T), економічна доцільність 

технологічного трансферу на мікрорівні виникає за умови виконання 

наступної нерівності» [80].  

    Pd + P (∆T)  Pk + pt     (1.2) 

 Також О. Шингур пояснює: «Якщо через високу інформаційну 

асиметричність ринку інтелектуальної власності вже після початку власних 
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досліджень (на що було витрачено кошти в обсязі pn) компанія отримує 

інформацію про те, що аналогічна розробка вже існує, умовою припинення 

досліджень і купівлі ліцензії на дану розробку є нерівність (1.4). 

    pn + Pd+1 + P (∆T)  Pk + pt    (1.3) 

де Pd+1 – витрати, необхідні для завершення розробок. Тож наведені 

нерівності формалізують умови, за яких на ринку досконалої конкуренції 

відбуватиметься ліцензійний обмін або комерційний технологічний 

трансфер» [80]. 

Таким чином, активізація розвитку інноваційного підприємництва 

залежить від забезпечення розвитку інноваційних чинників, що сприятиме 

якісному оновленню економіки та підвищенню її конкурентоспроможності 

на світовому ринку. Проте становлення ефективної інноваційної 

інфраструктури в Україні залишається однією з найскладніших економічних 

проблем сучасності, тому потребує подальшого глибокого наукового 

обґрунтування й удосконалення нових ідей та пошуків. 

 

1.3. Функції інституційного середовища в активіації розвитку 

інноваційного підприємнитцва 

 

Інноваційне підприємництво є найважливішою складовою національної 

інноваційної системи, адже саме воно створює та локалізує інноваційну 

квазіренту в межах національної економіки. Одним з його завдань є 

перетворення інтелектуального продукту-новації на інновацію, що має 

ринковий потенціал, виступає чинником ефективності та 

конкурентоспроможності національної економіки. На основі теоретичного 

осмислення інноваційного підприємництва, ми зробили висновок, що для 

його ефективного розвитку необхідне досконале функціонування усіх 

суб’єктів інституційного середовища, в якому воно перебуває та налагоджена 

взаємодія між ними. Саме на етапі розвитку інноваційного підприємництва 

необхідно, щоб в країні було сформоване таке інституційне середовище, яке 



71 

б призвело до наукового прориву, забезпечило розвиток науки, техніки та 

технології вищими темпами і з меншими витратами, створило необхідні 

умови для функціонування інноваційного підприємництва, яке, своєю 

чергою, стало б фактором забезпечення розвитку вищих технологічних 

укладів. 

Процес взаємодії інноваційного підприємництва та інституційного 

середовища більш глибоко розкривається шляхом здійснення інституційним 

середовищем специфічних функцій, що сформовано на основі аналізу 

літературних джерел [39, 42, 70, 80, 81, 82]. Дані функції демонструють 

значимість інституційного середовища та його вплив на інноваційне 

підприємництво.  

До основних функцій інституційного середовища інноваційного 

підприємництва належать: 

 трансофрмаційна – забезпечує перетворення інноваційного 

підприємництва на одного із рушійних чинників інтенсифікації економічного 

зростання; 

 ціннісноорієнтовна – ментальність формує традиції, звички, стиль 

життя і форми спілкування людей, а в інноваційному підприємництві 

забезпечує дотримання етичних принципів серед партнерів, клієнтів та 

споживачів; 

 стимулююча – концентрує свою увагу на встановленні певного 

економічного порядку та створенні таких механізмів, які б стимулювали 

моральну поведінку і були інструментом потрібного контролю у веденні 

підприємницької діяльності, а також заохочує конкуренцію та створення 

системи економічної підтримки, стимулювання суб’єктів господарювання 

щодо провадження  інноваційної діяльності; 

 регулююча – полягає у встановленні загальних стратегічних орієнтирів 

розвитку інноваційного підприємництва, сприянні й узгодженні діяльності 

державних органів влади щодо формування та реалізації інноваційної 

політики; 
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 розвитку творчого потенціалу – забезпечує формування програм 

навчання у ЗВО, матеріально-технічне забезпечення системи освіти. 

Запровадження системи навчання протягом усього життя має не лише 

сприяти розвитку творчого потенціалу, а й забезпечувати підвищення якості 

людського капіталу; 

 кадрова – спрямована на забезпечення потреб національної економіки у 

відповідних кадрових ресурсах для підтримки її інноваційного розвитку; 

створює додаткові робочі місця та зростання зайнятості населення; 

 міжнародних зв’язків – створює умови здійснення міжнародного 

трансферу технологій, науково-технічної та інноваційної кооперації, 

переміщення через кордон інноваційної продукції, обладнання та сировини 

для її виробництва;  

 нормотворча – формування відповідного законодавства, що забезпечує 

стабільність правових умов здійснення інноваційної діяльності та (або) 

своєчасне корегування норм відповідно до суспільних та технологічних змін 

і викликів. Особливу увагу слід звертати на забезпечення нормозастосування 

та дотримання законодавства, зокрема, й щодо захисту прав інтелектуальної 

власності; 

 контрольно-наглядова – забезпечує контроль, нагляд, здійснюює 

правосуддя у випадку порушення законодавства суб’єктами підприємницької 

діяльності; 

 фінансового регулювання – регулює фінансові ресурси для вирішення 

державою із інноваційними підприємствами спільних завдань, дає 

можливість задовольняти неусвідомлені суспільні потреби через підтримку 

ризикової діяльності; надає фінансово-економічне стимулювання та 

фінансування через пошук потенційних інвесторів для забезпечення 

інноваційної підприємницької діяльності; 

 корпоративної соціальної відповідальності – забезпечує впровадження 

корпоративної соціальної відповідальності та стимулювання соціально 

відповідального інвестування; стимулювання досліджень і розробок (ДіР); 
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створює науково-технічне партнерство між компаніями, країнами задля 

досягнення цілей сталого розвитку; 

 інноваційна – впливає на динаміку інвестицій, обсягів виробництва, 

витрат та якості продукції на ринку через економічну боротьбу за лідерство 

суб’єктами підприємницької діяльності; спонукає раціонально 

використовувати ресурси, упроваджувати науково-технічний прогрес для 

здобуття високих результатів виробництва;  

 дифузна – створення, розробка та впровадження ОПІВ у господарській 

діяльності з метою отримання додаткового доходу від розповсюдження 

інновацій у світі; 

 інвестиційна – збільшує обсяги інвестування ризикових проектів 

внаслідок диверсифікацій ризиків та активізує процеси трансформації 

заощаджень в інвестиції, яка проявляється у підвищенні інвестиційної 

активності серед індивідуальних та інституційних інвесторів, забезпечення 

залучення вільних інвестиційних ресурсів і спрямування їх в інноваційне 

підприємництво, а також полягає в інвестуванні наукоємних проектів 

інноваційного підприємництва; 

 коопераційна – посилює конкурентні позиції інноваційних підприємств 

через об’єднання потенціалів та кооперацію в одній сфері діяльності, для 

максимізації прибутку та отримання ефекту масштабу; 

 інформаційна – створення інформації майбутнього, шляхом подолання 

асиметричності інформації; надає інформаційне та консультаційне 

забезпечення суб’єктам інноваційної діяльності та інноваційному 

підприємництву. 

Для інноваційного підприємництва важливість виконання 

інституційним середовищем своїх функцій є беззаперечною. Світовий досвід 

довів, що без наукового підґрунтя не буде можливостей для створення 

інновацій, а отже і «фундаменту знань» для впровадження інноваційними 

підприємствами нових комбінацій. Також результати наукових досліджень 

виступають безпосередньою продуктивною силою суспільства, 
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найважливішим фактором економічного розвитку. Не можна стверджувати, 

що вплив на розвиток інноваційного підприємництва йде лише з боку 

інституцій, адже інноваційне підприємництво зі зростанням ступеня свого 

розвитку слід розглядати як фактор забезпечення розвитку вищих 

технологічних укладів, а, отже, як фактор сприяння науково-технічному 

прогресу, що змінює масштабність та впливовість окремих інституцій. 

Тому відбувається тісна взаємодія інноваційного підприємництва з 

іншими інституціями, однак в країнах, які розвиваються, зокрема, в Україні, 

інноваційне підприємництво знаходиться на стадії недосконалого 

інституційного середовища та характеризується низьким рівнем 

інституційного забезпечення. У практичному застосуванні зворотні зв’язки 

між суб’єктами інноваційної діяльності та інститутами характеризуються 

несистематичністю, формальністю, роздільністю реальних і банківських 

секторів економіки, добувних і переробних промислових комплексів, науки 

та виробництва. 

З-поміж пріоритетних векторів державної політики, спрямованої на 

конкурентоспроможність національної економіки, доцільно назвати, по-

перше, подолання дезінтеграції між інноваційним підприємництвом та 

окремими інститутами; по-друге, відновлення цілісності інноваційного 

підприємництва, наповнення його дієвими елементами інноваційної 

інфраструктури, які сприяють перетворенню результатів наукових 

досліджень в інновації; по-третє, удосконалення існуючих форм інтеграції і 

впровадження нових перспективних варіантів взаємодії науки, освіти і 

виробництва. 

Очевидно, що наукові і технологічні парки, кластери, науково-

виробничі об’єднання, інноваційні комплекси, університети нового типу 

(дослідницькі, академічні, інноваційні, підприємницькі) є перспективними 

інститутами зі значним потенціалом громадських змін, що досить важливо 

для України, частка якої на світовому ринку інновацій (оцінюється у 2,5 – 3 

трлн. дол.) становить лише 0,05 – 0,1% [85]. Таким чином актуальними 
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залишаються питання зміцнення взаємозв’язків між учасниками 

інноваційного процесу, розвитку традиційних і впровадження нових для 

України форм їхньої інтеграції. 

Український дослідник та державний службовець, Д. Чеберкус 

зазначає, що «необхідність у забезпеченні сталого економічного розвитку, 

правового захисту, фізичної безпеки та інших умов стабільного 

функціонування стає передумовою взаємодії держави та інноваційного 

підприємництва. Інноваційне підприємництво і держава є інститутами 

суспільства. Із усіх інститутів суспільства держава має найбільший вплив на 

інноваційне підприємництво. Завдяки динамічному характеру розвитку 

суспільства, взаємовідносини між інноваційним підприємництвом і 

державою постійно змінюються, унаслідок чого іноді складно розмежувати 

публічний (суспільний) та приватний сектори. Взаємодіючи, держава й 

підприємництво значним чином впливають на розвиток економіки і 

громадського життя, перманентно змінюючи характер своїх  відносин від 

співробітництва до конкуренції, від партнерства до антагонізму. Водночас 

для цієї взаємодії характерний стан взаємозалежності, зумовлений потребою 

однієї сторони в іншій. Так, держава має потребу в інноваційному 

підприємництві, оскільки їй необхідна ринкова система, матеріальні ресурси, 

послуги і товари, фінансова підтримка державних програм тощо. Натомість 

інноваційному підприємництву потрібна державна підтримка у напрямку 

законодавчого забезпечення з регламентування правил економічної 

діяльності, її безпеки, захисту, стабільності, а також функціонування 

монетарної системи, стабільної економічної і соціальної інфраструктури 

тощо. Тобто, держава повинна виконувати роль основного політично-

правового інституту суспільства, що сприяє зайнятості населення та 

підвищенню його добробуту. Результатом таких взаємовідносин є економіка, 

де суспільний і приватний сектори певним чином взаємодіють [39]. 

Очевидно, що державні органи на різних рівнях впливають на 

підприємницьку діяльність, тому її результати залежать від держави, яка 
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встановлює «правила гри» на ринку, у межах яких суб’єкти інноваційного 

підприємництва мають певну свободу. Типові «правила гри», закріплені у 

певних законах, стосуються конкурентної поведінки, управлінських, 

трудових відносин, цінних паперів, реклами, підприємницьких об’єднань 

тощо і слугують встановленню певних обмежень діяльності підприємців. 

Державне регулювання створює відповідне середовище, у межах якого 

працюють підприємці, забезпечуючи їм захист права власності, виконання 

договірних зобов’язань тощо [84]. 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується глобалізацією 

підприємництва, створенням міжнародних асоціацій підприємців, а також 

зростанням значимості передових технологій для економічного розвитку 

країн. Таким чином, держави допомагають, спрямовують, регулюють і 

контролюють підприємництво для отримання технологічних переваг. Вільна 

та розвинута конкуренція на світовому ринку, підвищення ролі інновацій 

посилюють необхідність активізації взаємовідносин між державою і 

підприємництвом [39]. В основі схеми (рис.1.5.) покладені культурно-

демографічні чинники, які виникають разом із неформальними інституціями 

на етапі зародження певного суспільства.  
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Рис. 1.5. Місце інноваційного підприємництва в інституційному 

середовищі (авторська розробка) 



77 

Нашарування політико-правових чинників відбувається під час 

становлення держави та формування формальних інситутцій, які утворюють 

правове поле для діяльності суспільства. Економічні чинники проявляють 

себе як механізм упорядкування економічних дій суспільства та становлять 

базу для зародження інноваційного підприємництва. Науково-технічні 

чинники є суспільним науковим потенціалом та спільно з інноваційними 

чинниками здійснюють істотний вплив на розвиток інноваційного 

підприємництва  

Можна констатувати, що інноваційне підприємництво сформувалося в 

складну економічну структуру, що перебуває у постійному та організованому 

процесі взаємодії з інституційним середовищем, яке спрямовує його на 

максимізацію прибутку шляхом виробництва і реалізації інноваційної 

продукції, що задовольняє виявлені неусвідомлені потреби споживачів. Воно 

надає економіці динамічних змін, яка набуває нових характеристик, рис та 

якостей. Саме в такому контексті інноваційне підприємництво в умовах 

сучасної економіки стає новою галуззю знань економічної теорії. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Розкрито еволюцію поглядів вчених на сутність поняття 

«інноваційне підприємництво», запропоновано його авторське визначення. 

Поглиблено змістовне розуміння розвитку інноваційного підприємництва. 

Наголошено, що інноваційне підприємництво еволюціонувало від одиничних 

проявів індивідуального поєднання винахідницької та підприємницької 

діяльності в складну економічну діяльність із стійкими характерними 

рисами, які запропоновано розглядати через загальні (економічна свобода, 

незалежність; пристосовуваність, гнучкість, активність; цілеспрямованість, 

наполегливість у реалізації бізнесу; ініціативність, креативний підхід до 

справи, енергійність; пошук нестандартних рішень у сфері бізнесу, 

новаторство; стійкість перед ризиками і здатність ними управляти; 
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комунікативність у діяльності; швидкість прийняття рішень та дій) та 

специфічні (регулярність, системність організації інноваційних процесів; 

активне управління системним процесом створення інновацій; виокремлення 

та привласнення інноваційної квазіренти на фазі дифузії інновацій; 

спрямованість на локалізацію інноваційної квазіренти в межах національної 

економіки; забезпечення стійкої системної генерації та впровадження 

інновацій як стратегічного джерела конкурентоспроможності; фактор 

забезпечення розвитку вищих технологічних укладів). 

2. Обґрунтовано функції інноваційного підприємництва, зокрема 

виокремлено соціальну, економічну, стимулюючу, управлінську, інноваційну 

функції, функції забезпечення макроекономічного зростання, науково-

технічного розвитку. Визначено прояв впливу функцій інноваційного 

підприємництва на розвиток національної економіки. 

3. Зазначено, що роль інноваційного підприємництва у економічній 

системі визначається взаємодією зі стейкхолдерами (державними 

організаціями; міжнародними партнерами; конкурентами; закладами вищої 

освіти; науковими установами, посередниками тощо) і бенефіціарами 

(споживачами товарів та послуг) та функціональним спрямуванням його 

діяльності на створення і комерціалізацію якісно нового продукту чи 

послуги. Це у свою чергу сприяє формуванню та зосередженню інноваційної 

квазіренти в межах національної економіки, що активізує її розвиток.  

4. Узагальнено існуючі підходи до класифікації видів інноваційного 

підприємництва, запропоновано їх розширену класифікацію, доповнену 

наступними критеріями поділу: 1) за формою участі в інноваційному процесі; 

2) за характером продукту і ринку; 3) за джерелами фінансування; 4) за 

способом випуску інноваційної продукції на ринок. 

5. На основі компаративного аналізу складових інституційного 

середовища, доведено, що воно формується під впливом значної кількості 

різноманітних чинників та перебуває у синергічному взаємозв’язку з 

інноваційним підприємництвом.  



79 

6. Визначено функції інституційного середовища в активізації 

розвитку інноваційного підприємництва, зокрема виокремлено: 

трансформаційну, ціннісноформуючу, стимулюючу, регулюючу, 

нормотворчу, кадрову, контрольно-наглядову, інноваційну, інвестиційну, 

коопераційну, інформаційну функції; функції розвитку творчого потенціалу, 

міжнародних зв’язків, корпоративної соціальної відповідальності.  

7. Встановлено, що за ефективної реалізації зазначених функцій 

інституційного середовища, забезпечується раціональна поведінка суб’єктів 

інноваційного підприємництва та активізація їх діяльності.  

8. Обґрунтовано значимість формування інституційного базису 

розвитку інноваційного підприємництва крізь призму формування механізму 

контролю за реалізацією нормативно-правових актів, що закладають 

підґрунтя започаткування і здійснення інноваційної діяльності та 

формування інноваційного типу мислення у молоді через освітню складову. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ 

 

2.1. Європейський досвід інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва  

 
Інституційний розвиток інноваційного підприємництва в Україні 

потребує відповідної бази та включає в себе сукупність заходів, спрямованих на 

активну державну підтримку, орієнтацію економіки на інноваційний розвиток 

та стимулювання інновацій за допомогою інструментів державної інноваційної 

політики. Однак, важливою умовою для розробки цих інструментів є 

дослідження прогресивних світових практик формування та реалізації 

державної політики щодо ІРІП.  

Дослідження сучасної світової практики формування та реалізації 

державної політики щодо інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва здійснимо крізь призму аналізу досвіду найкращих 

європейських країн на основі системи показників, які характеризують 

інноваційний розвиток кожної із обраних для дослідження країн. Такими 

показниками є:  

1. Глобальний інноваційний індекс (Корнелльський університет, ВОІВ, 

INSEAD) 

2. Глобальний інноваційний індекс Клінтек (The Global Cleantech 

Innovation Index)  

2. Міжнародний інноваційний індекс (БКГ) – востаннє опублікований у 

2012 р., тож для нашого дослідження не актуальний. 

3. Індекс інноваційної спроможності (Global Consulting Network), який 

розраховувався міжнародною дослідницькою групою Global Consulting 
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Network, публікувався останній раз у 2011 р. у звіті «Інновації для розвитку» 

(Іnnovation for Development Report). 

4. Зведений індекс інновацій Європейського інноваційного табло (проект 

Європейської Комісії PRO INNO EUROPE), який аналізує результати реалізації 

інноваційних політик 28 країн Європейського Союзу (ЄС) та країн, охоплених 

політикою сусідства з ЄС (Ізраїль, Ісландія, Македонія, Норвегія, Сербія, 

Туреччина, Україна, Швейцарія), а тому актуальний для аналізу інноваційного 

поступу європейських країн. 

5. Індекс глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness 

Index). 

Інноваційний розвиток країн світу перш за все відображає Глобальний 

інноваційний індекс (Global Innovation Index, GII), розроблений завдяки 

спільним зусиллям Корнелльського університету США, Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization, ВОІВ) та 

міжнародною бізнес-школою INSEAD (Institut Europeen d’Administration des 

Affaires). GII відображає інноваційні можливості країн світу та представляє 

широке бачення інновацій, які є рушійною силою економічного зростання й 

процвітання, оскільки виходить за межі традиційного аналізу рівня ДіР.  

Найкращі десять країн  у 2017–2018 рр., за підсумками оцінювання 

Глобального інноваційного індексу, представлені у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 
Лідери Глобального інноваційного індексу 2017–2018 рр. 

Країна 2017 Місце Країна 2018 
Швейцарія 67,69 1 Швейцарія 68,40 

Швеція 63,82 2 Нідерланди 63,32 
Нідерланди 63,36 3 Швеція 63,08 

США 61,4 4 Велика Британія 60,13 
Велика Британія 60,89 5 Сінгапур 59,83 

Данія 59,69 6 США 59,81 
Сінгапур 58,7 7 Фінляндія 59,63 
Фінляндія 58,49 8 Данія 58,39 
Німеччина 58,39 9 Німеччина 58,03 

Ірландія 58,13 10 Ірландія 57,19 
Польща 41,99 38/39 Польща 41,67 
Україна 37,62 50/43 Україна 38,52 

Джерело: складено автором за даними [85]  



82 

Лідером рейтингу шостий рік поспіль є Швейцарія – країна з одним із 

найвищих валовим національним доходом на душу населення на рівні 58 551 

дол. США [85, c. 17], державна інноваційна політика якої спрямована на 

підтримку інноваційної діяльності за такими напрямками як допомога новим 

підприємствам та підприємництву; дослідження та розвиток; передача 

технологій. У таблиці 2.2 систематизовано практику формування ІРІП 

Швейцарії та акцентовано увагу саме на дієвих механізмах інструментів ДІП, 

які активізують розвиток інноваційного підприємництва у короткі терміни. 

Таблиця 2.2 

Практика формування інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва Швейцарії 

Група Практики 
Соціально-
демографічні 
чинники 

 Уряд країни акцентує увагу на розвитку освіти, наукових досліджень 
та інновацій (ERI) та вважає їх пріоритетними для збереження високих 
соціальних стандартів й соціальної згуртованості. 
 Розроблено відповідну політику в цих сферах, виділено 

Парламентом 24 млрд швейцарських франків. ERI передбачає: 
забезпечення широкого спектру різноманітних освітніх програм з 
підготовки кадрів; забезпечення високої якості освіти та посилення 
міжнародної репутації, у т.ч. заохочення міжнародної мобільності 
студентів; розширення можливостей працевлаштування молоді; створення 
умов для безперервної освіти; збільшення фінансування для підготовки 
нового покоління дослідників і кваліфікованих робітників. 
 Радою з питань науки та інновацій (SSCI) визначено «Вимоги до 

сталого розвитку систем освіти та наукових досліджень», які передбачають 
реалізацію таких завдань: поліпшення рівних можливостей під час вступу 
до ВНЗ та освіти в цілому; підтримка різноманітності типів закладів вищої 
освіти; сприяння розвитку та реалізації талановитої молоді; посилення 
продуктивної співпраці державного та приватного сектора, а також між 
приватним сектором і ВНЗ у ДіР. 

Інноваційні 
чинники 

 Венчурні інвестиції, які вкладаються на ранній стадії реалізації 
інноваційного проекту, становили у 2016 р. 909 млн. швейцарських 
франків.  
 Комісія з технологій та інновацій (CTI) здійснює фінансову 

підтримку МСП на проведення ними ДіР і подальшу комерціалізацію 
результатів ДіР у вигляді грантів, а також надає консультаційні послуги з 
метою розвитку бізнесу. 
 Перевага у венчурному фінансуванні надається підприємствам, які 

реалізують технологічні інновації з міжнародними патентами, позаяк це 
спрощує для об’єктів здійснення міжнародної торгівлі їхньою 
інтелектуальною власністю та проведення оцінки проекту. 
 Асоціація трансферу технологій «SwiTT» забезпечує кооперацію 

наукового та приватного секторів у ДіР. 
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Політико-
правові 
чинники 

 Інноваційна діяльність регулюється Федеральним Законом «Про 
заходи з подолання криз та збільшення робочих місць» від 30.09.1954; 
Постановою Федеральної Ради «Про заохочення розвитку технологій та 
інновацій» від 17.12.1982. 

Економічні 
чинники 

 Витрати державного бюджету на ДіР (пряма фінансова підтримка) - 
3,4% від ВВП на ДіР. 

Науково-
технічні 
чинники 

 Створено електронний урядовий портал для малих та середніх 
підприємств, на якому можна зареєструвати свою компанію онлайн, одразу 
ж з соціальним страхуванням, комерційним реєстром, страхуванням ПДВ 
та страхуванням від нещасних випадків, а також можливістю реєстрації 
товарного знаку в Федеральному Інституті Інтелектуальної Власності. 
Впроваджено такі реєстри: комерційний, кримінальних справ та боргів 
підприємства задля загальнодоступної інформації про комерційних 
партнерів. 
 У 2010 р. створено SuisseID (Безпечні електронні ділові операції). 

SuisseID схожий на банківську картку з персональним ідентифікаційним 
номером (PIN-код). SuisseID доступний будь-якій фізичній особі у вигляді 
смарт-картки або USB-накопичувача. 
 SWITCH є учасником дослідницької інфраструктури GÉANT 

Consortium та NRENs. Спільнота GÉANT складається з європейських 
Національних дослідницьких та освітніх мереж (NRENs), які працюють 
разом, має підтримку DANTE and TERENA. GÉANT розробляє і керує 
великими мережевими інфраструктурами, що сприяє отриманню 
передового досвіду в галузі досліджень та освіти та допомагає усунути 
«цифровий розрив» між країнами-учасниками. 
 Учасник ESFRI (Стратегічний Форум з дослідницьких 

інфраструктур) – створений задля підтримки узгодженої та керованої 
стратегії для формування політики щодо дослідницької інфраструктури в 
Європі, а також для сприяння багатостороннім ініціативам, задля кращого 
використання та розвитку дослідницької інфраструктури в ЄС). 
 Дослідницькі установи ETH (ETH Цюріх, EPF Лозанна, Інститут 

Пауля Шеррера, WSL, Empa та Eawag), університети можуть допомогти 
знайти потрібного дослідницького партнера для МСП. 
 Мережа Euresearch підтримує європейські проекти. У договорі про 

співпрацю з партнерами МСП визначають відповідні завдання, а також 
права власності, експлуатації та публікації результатів досліджень. 
Фінансування здійснюється безпосередньо партнерами проекту, але також 
може бути отримане у формі національного або міжнародного грантового 
фінансування, наданого через конкурс. 
 Національні центри компетенції у сфері наукових досліджень 

(National Centres of Competence in Research, NCCR), які поступово 
почали активніше орієнтуватися на гуманітарні та соціальні науки. 

Джерело: складено автором на основі [86, 86, 87, 88] 
 

З-поміж особливостей інноваційного розвитку Швейцарії, українські 

дослідники А. Хімченко, О. Махнович виокремлюють [86], по-перше, мережі 

компетенції у складі університетів прикладних наук, водночас підвищення 

цінності знань, заохочення діалогу між наукою та суспільством виділені як 
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пріоритетні напрями розвитку науки й економіки; по-друге, прямі державні 

інвестиції, за яких інноваційні розробки неможливо комерціалізувати; по-третє, 

інструменти інноваційної політики орієнтовані на прикладні наукові 

дослідження; по-четверте, впровадження інноваційних технологій у 

промисловість шляхом існуючих форм підтримки компаній (стартап, як 

правило, на базі технопарків).  

Водночас фахівці зазначають, що основною проблемою Швейцарської 

інноваційної системи є дефіцит кваліфікованого персоналу. Натомість 

факторами успіху інноваційного розвитку Швейцарії стали послідовність 

реалізованої інноваційної політики та міжнародна орієнтація компаній (значна 

підтримка державних інноваційних підприємств у міжнародних дослідницьких 

програмах) [86]. 

Основні цілі ДІП спрямовані на: полегшення адміністративного тягаря; 

розвиток е-уряду; сприяння фінансуванню бізнесу; поліпшення доступу до 

ринків; заохочення освіти, дослідження та інновації. Особлива увага звертається 

на нанотехнології, інжиніринг, розвиток мікросхем, сільське господарство та 

біохімію. У 2016 році на 35% збільшилась частка венчурних інвестицій у 

стартапи, уряд країни допомагає фінансувати початковий бізнес та створювати 

сприятливі структурні умови для його запуску.  

Наступною передовою країною зі значним інноваційним потенціалом у 

2017–2018 рр. стала Швеція, яка займала друге та третє місця відповідно. 

Практику формування ІРІП Швеції узагальнено у табл.2.3.  

 

Таблиця 2.3 

Практика формування інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва Швеції 

Група Практики 
Соціально-
демографічні 
чинники 

 Надається підтримка інноваційним групам для інвестицій в освіту. 

Політично-
правові 
чинники 

 У 2004 році Уряд Швеції представив стратегію розвитку інноваційної 
діяльності «Інноваційна Швеція». 
 Шведська Агенція розвитку інноваційних систем (Swedish Agency for 
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Innovation Systems: VINNOVA) – урядова структура, основним напрямком 
діяльності якої є розробка державної інноваційної політики з метою 
забезпечення економічного зростання.  
 Шведська Агенція розвитку бізнесу Swedich Business Development 

Agency (NUTEK). 
 Агенція з освоєння космосу (Space Agency) та Енергетична агенція 

(Energy Agency — STEM). 
Економічні 
чинники 

 Витрати державного бюджету на ДіР (пряма фінансова підтримка)-
3,3% від ВВП на ДіР; 

Науково-
технічні 
чинники 

 Надається підтримка для інвестицій в інфраструктуру для ДіР, 
доступу до Інтернету у розмірі 15% від загальних витрат проекту. 
 Надається державне фінансування за участі акціонерної компанії 

«Інноватіунсбрун АБ» МСП для отримання консультативних послуг у сфері 
ДіР на суму 200 тис. євро до трьох років. 
 Департамент інноваційних систем надає фінансову підтримку МСП 

(50% від загальних витрат на три роки) з метою тимчасового 
працевлаштування висококваліфікованого персоналу для роботи у сфері ДіР. 
 Департамент інноваційних систем (державна агенція VINNOVA) 

надає фінансову підтримку фундаментальних досліджень зі 100% покриттям 
витрат, прикладних досліджень – до 50% вартості, експериментальних 
розробок – від 25 до 40%. 

Інноваційні 
чинники 

 Венчурні інвестиції становлять 900 млн. дол. (інвестори: ВБ-38%; 
США-18%; Норвегія-8%; інші країни-36%). 
 МСП можуть отримати до 50% необхідної суми від ALMI 

Företagspartner AB, що є кредитною компанією з відділеннями у 21 регіоні 
Швеції. Позики надаються для розробки нової продукції, захисту 
інтелектуальної власності, маркетингових досліджень. 
 Шведський фонд промислового розвитку (Industrifonden) є урядовою 

організацією, яка здійснює фінансування венчурного капіталу. 
 VINNOVA надає фінансову підтримку новоствореним інноваційним 

підприємствам – до одного млн. євро.  
 Інноваційний Міст (The Innovation Bridge) схвалює комерціалізацію 

результатів наукових досліджень і задовольняє обмежене фінансування на 
передпосівній стадії (preseed). 
 Бізнес-Партнерство (ALMI Business Partner) заохочує створення 

бізнесу (не провідного НДКР). 
 Промисловий Фонд (the Industrial Fund) є державним венчурним 

інвестором; Агентство з інвестицій у Швецію (the Invest in Sweden Agency, 
ISA) сприяє припливу інвестицій. 

Джерело: складено автором на основі [86, 88, 89] 
 

Показники продуктивності шведської економіки є вищими від середніх у 

ЄС. За інноваційними показниками МСП, Швеція займає лідируючі позиції і 

має велику частку компаній, які інвестують в навчання ІКТ своїх 

співробітників. Це одна з небагатьох держав-членів ЄС, де ця частка зросла за 

останні роки. Більшість фінансових витрат на ДіР у Швеції забезпечує 

підприємницький сектор. Натомість уряд матеріально підтримує лише 
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дослідження у сфері оборони (13% усього державного фінансування НДКР). 

Фундаментальні дослідження також фінансує, як правило, держава.  

На думку А. Хімченка, О. Махнович, основними аспектами 

інноваційного розвитку Швеції є, по-перше, стабільна політична система, що 

сприяє формуванню інноваційної системи; по-друге, успішно організована, 

ефективна робота державних інститутів у процесі реалізації інновацій; по-

третє, висококваліфікований персонал у сфері інноваційних технологій; по-

четверте, значна кількість університетів та студентів, котрі ініціюють та 

впроваджують інновації, при цьому інноваційна ідея, відповідно до 

законодавства, належить дослідникові; по-п’яте, орієнтація університетів на 

впровадження досліджень на ринок, надаючи їм рис підприємницького 

характеру [86]. 

Однак, викликає занепокоєння відсутність вдосконалення щодо 

інноваційної діяльності МСП. Основу інноваційної політики Швеції утворюють 

чотири основні напрямки:  

– знання, їхній розвиток як платформа для інноваційної діяльності; 

– формування та державна підтримка інноваційних підприємницьких 

структур; 

– зростання ролі держави у реалізації інноваційної діяльності; 

– стимулювання інноваційного підприємництва серед населення. 

Сприяння державою розвитку інноваційних процесів у Великобританії 

почалося у 2000 році та триває до цього часу. Міністерство торгівлі й 

промисловості Великобританії розробило стратегію уряду у сфері 

технологічного розвитку в 2003 році, також була сформована Рада з 

технологічних стратегій, на яку покладено роль інвестора у створенні 

передових технологій, а також їхній розвиток та комерціалізація. У 2008 році 

була сформульована цілісна інноваційна стратегія довгострокового розвитку 

Великобританії. Практику формування ІРІП Великобританії представлено у 

табл. 2.4.  



87 

Серед особливостей інноваційного розвитку Великобританії виділяють 

[86], по-перше, фінансування значної кількості інноваційних центрів, які 

поділяються на два види: 1) орієнтовані на розробку специфічних технологій й 

їхнє просування; 2) створені у відповідь на потреби або можливості бізнесу 

(Printable Electronics Technology Centre, PETEC) та спрямовані на певні сектори 

економіки або ринку (сформовані, наприклад, для акумулювання 

взаємодоповнюючих дисциплін науки, частин технологічного ланцюжка тощо);  

по-друге, пропаганду регіонального розвитку інвестиційних процесів. 

Таблиця 2.4 

Практика формування інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва Великобританії 

Група Практики 
Соціально-
демографічні 
чинники 

 Сприяння ширшого залучення навчальних дисциплін із системи 
STEM-освіти (природничі науки, технології, інжиніринг, математика) у 
програми шкіл, коледжів, ВНЗ. 
 Сприяння реалізації «Огляду професійної освіти Leitch» і «Suinsbury» з 

метою підвищення рівня професійної освіти та розширення можливостей для 
інновацій. 
 Створення Академії національної професійної освіти та заохочення 

отримання заявок від інноваційних підприємств, зокрема, у космічній галузі 
та у сфері захисту довкілля. 
 Заохочення партнерств та обміну знаннями в інноваційній сфері. 

Політико-
правові 
чинники 

 Доповідь Міністерства фінансів (2004) «Глобальні економічні 
проблеми в довгостроковому періоді й можливості для Великобританії». 
 Суспільна програма на десятирічний період Міністерства фінансів, 

Міністерства торгівлі й промисловості та Міністерства у справах дітей, шкіл і 
родин «Програма інвестицій у науку й інноваційні технології на 2000-2014 
рр.». 
 Законодавство у сфері надання податкових пільг для НДДКР – закони 

про прибутковий і корпоративний податок (Incomand Corporation Taxes Аct 
1988) та фінанси (Finance Act 2002). 

Економічні 
чинники 

 Витрати на ДіР – 2,5% від ВВП. 
 Запроваджено податковий кредит, обсяг якого також залежить від 

обсягів витрат підприємства на ДіР. Цей показник визначається як відсоток 
від річних витрат на ДіР підприємства  і становить 150% для малих і середніх 
підприємств та 125% – для великих. 
 Якщо МСП зазнає збитків, компанія отримує 14% від задекларованих 

збитків у формі податкового кредиту. Відповідно до Закону про знижки на 
капітальні активи від 2001 р., передбачено можливість прискореної 
амортизації нового обладнання (виключно для екологічно безпечних, 
енергозберігаючих технологій, автомобілів з викидами вуглецю не вище 110 
г/км і ін.) – 100% за перший рік у межах 100 000 фунтів стерлінгів на рік. 

Науково-
технічні 

 Асоціація наукових парків ВБ – основна організація з планування 
діяльності та подальшого розвитку наукових парків. 



88 

чинники  Британське відомство з торгівлі та інвестицій (UK Trade & Investment) 
– головний урядовий орган ВБ з координації діяльності та розвитку 
технопарків: надає організаційну та інформаційну підтримку за допомогою 
власних штаб-квартир, співпрацює з бізнесом за посередництвом 
регіональних установ. 
 Управління з питань бізнес-інкубаторів (UK Business Incubation) – 

забезпечує  розвиток інфраструктури та мережі технопарків за допомогою 
представництв Відомства з торгівлі та інвестицій. 
 У межах програм «Спільні дослідження та розробки» і LINK 

фінансуються спільні науково-дослідні проекти між бізнесом, університетами 
та іншими організаціями. LINK заохочує інноваційні дослідження з великим 
потенціалом до комерційного використання. 
 Департамент інновацій, вищої та професійної освіти (DIUS) спільно з 

Об’єднанням британських підприємств сприяють обміну інноваційним 
досвідом між державним і приватним секторами, зокрема, за допомогою 
залучення експертів з метою передачі навичок у закупівлях інновацій. 
 Програма «Ламберт» передбачає сприяння укладанню ліцензійних 

угод між ВНЗ і приватним сектором задля зменшення вартості та складності 
передачі прав інтелектуальної власності. 

Інноваційні 
чинники 

 Відповідно до Стратегічного плану побудови майбутнього Великої 
Британії засновано Інноваційний інвестицій фонд (UKIIF), який 
інвестуватиме (325 млн фунтів стерлінгів) у малі компанії, старт-ап і спін-офф 
компанії за напрямами: перспективні та екологічно чисті технології. 
 Для 500 підприємств з найкращими ідеями надається інноваційний 

ваучер для використання досягнень наукових установ. 
 Рада зі стратегій у сфері технологій та Агенції регіонального розвитку 

здійснюють фінансування інноваційних досліджень у розмірі 180 млн. фунтів 
стерлінгів. 
 Інноваційний координаційний центр у ВБ (IRC North of England і Nord 

Manche) – координує діяльність регіональних центрів, використовуючи 
результати їхніх досліджень, допомагає їм у трансфері технологій. Виконує 
дві основні функції: просування інноваційних технологій і процесів 
виробництва, створених регіональними центрами; розміщення технологій, 
експортованих з Європи, у регіональних інноваційних центрах. 

Джерело: складено автором на основі [88, 90, 91] 
 

До проблем інноваційної системи Великобританії, на думку фахівців, 

належать неінтегрованість інноваційних центрів у національну інноваційну 

систему та відсутність їхнього зв’язку із державними програмами розвитку й 

територіальна роздробленість внаслідок значного рівня інвестування в регіони 

[86]. 

Слід зазначити, що стратегія реалізації державної політики ВБ 

ґрунтується на таких аспектах як, по-перше, податкові пільги у сфері 

інноваційної діяльності для компаній, які займаються НДДКР, звільнення їх від 
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сплати корпоративного податку на доходи, отримані від науково-дослідної 

діяльності; податкові пільги щодо амортизаційних відрахувань. 

По-друге, пріоритет довгострокової фінансово-економічної стабільності в 

державі, що дозволяє достовірно прогнозувати здійснення державних 

асигнувань у високі технології на тривалі періоди, а також максимально точно 

оцінювати фінансові ризики у даній сфері, ефективно управляти ними.  

По-третє, співпраця та діалог між індустрією й науковцями, фінансування 

державою науково-дослідного партнерства між британськими промисловцями й 

базовою наукою. 

По-четверте, розвиток НДДКР у регіонах, у тім числі, за допомогою 

агентств територіальному розвитку, а також пряме державне фінансування 

НДДКР у вигляді субсидування й надання грантів [90]. 

На світовій арені інновацій однією із найкращих країн, спроможних 

комерціалізувати нововведення, виступає Німеччина, оскільки інновації, 

створені німецьким промисловим сектором, часто лідирують у порівнянні із 

конкурентами на світових ринках. Однак, у рейтингу Глобального 

інноваційного індексу Німеччина протягом двох років займає дев’яте місце 

[85]. Вагомою перевагою німецьких компаній є плідна співпраця з закладами 

вищої освіти, дослідницькими інститутами. Особливо розвиненою є практика 

створення кластерів задля організації співробітництва між фірмами, які 

працюють на одному сегменті ринку і пов’язані у технологічному ланцюзі 

[123]. Практику формування ІРІП узагальнено у табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Практика формування інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва Німеччини 

Група Практики 
Соціально-
демографічні 
чинники 

 Надається підтримка інноваційним групам для інвестицій в освіту. 

Політично-
правові 
чинники 

 Урядова Стратегія розвитку Німеччини у сфері високих технологій 
(серпень 2006 р.) – комплексно охоплює усі заходи зі сприяння інноваційному 
та технологічному розвитку країни на період до 2009-го року; визначає 17 
пріоритетних сфер національного масштабу зі значним науковим та 
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економічним потенціалом для здійснення інноваційного й технологічного 
розвитку країни. 
 Стратегія інтернаціоналізації з метою залучення дослідників, 

студентів та іноземних інвестицій. 
Економічні 
чинники 

 2,9% ВВП на ДіР. 

Науково-
технічні 
чинники 

 Програма «EXIST» надає фінансування створення стартапів 
університетами та дослідними установами. 
 Покриття до 100% витрат на реалізацію проектів, стимулювання 

трансферу досліджень, виділення стипендій для засновників. 
 Стимулювання спільних ДіР за програмами: «ZUTECH» (гранти для 

проектів міждисциплінарних ДіР), «CLUSTER» (підтримка кількох тематично 
пов’язаних проектів ДіР). 
 Угодою об’єднаних земель з ініціатив досконалості федерального та 

обласних урядів 2005 р. передбачено підтримку науки та досліджень у 
німецьких університетах. 
 Згідно з Директивою Федерального міністерства освіти та досліджень 

«Премія за проведення досліджень», з метою сприяння ДіР у ВНЗ і дослідних 
установах, вони можуть отримати грант у розмірі 25% договірної суми, але не 
більш ніж 100 000 євро на один договір для здійснення ДіР. 
 У межах «Високотехнологічної стратегії 2020» передбачено розвиток 

передових галузей, зокрема біо-, нанотехнологій та регенеративної медицини, 
підвищення енергетичної продуктивності вдвічі і збільшення частки 
відновлювальних джерел енергії до 10% до 2020 р. шляхом проведення 
продуктивних ДіР у сфері енергетики, інновації у сфері матеріалознавства 
тощо. 
 Учасник ESFRI. 

Інноваційні 
чинники 

 Програма «Інноваційні альянси» передбачає пряме фінансування 
довгострокових спільних науково-дослідних проектів (включає кілька 
промислових партнерів і державних науково-дослідних організацій) до 20%. 
Хай-тек старт-ап фонд (High-tech Gründerfonds), створений у 2005 р. 
відповідно до рішень Федерального міністерства економіки та технологій 
(BMWi), з метою фінансування старт-апів на ранніх стадіях, а також німецька 
програма венчурного капіталу у сфері технологій KFW4. 
 Інноваційний координаційний центр (IRC South Germany Deutsch) –  

незалежне підприємство з просування програм технічної допомоги та 
підтримки трансферу технологій. Основні функції ІКЦ: сприяє промисловим 
підприємствам в участі у європейських НДДКР; допомагає опрацьовувати 
результати досліджень і здійснювати трансфер технологій за кордон; 
стимулює інноваційні процеси у промислових підприємствах та їхню 
підтримку в управлінні транскордонними процесами; здійснює інноваційний 
аудит для МСП у регіонах, завдяки чому вдалося систематизувати 
технологічні потреби підприємств, реалізовувати державні та європейські 
науково-дослідні проекти, співпрацювати з партнерами у напрямку 
використання результатів досліджень чи трансферу існуючих технологій. 
 «Високотехнологічна стратегія 2020» з метою сприяння комерціалізації 

ДіР, у межах якої реалізується програма «Конкурс на кращий кластер» для 
груп організацій, які спільно створюватимуть і впроваджуватимуть інновації у 
певних галузях і регіонах. Передбачає фінансування до п’яти кластерів, при 
цьому виділяється 600 млн євро. 
 За перший рік діяльності МСП із річним доходом до 100-225 тис. євро 

дозволяється відраховувати 40% інвестиційних витрат, запланованих на 
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наступні три роки. 
 Збільшення частки МСП в інноваційних процесах шляхом їхньої участі 

у програмах фінансування ДіР Федерального міністерства економіки та 
технологій. 
 Зміцнення інноваційного потенціалу МСП шляхом реалізації 

INNOMAN-програми, за якою надаються консультації МСП. 
Джерело: складено автором на основі [88, 90, 91] 

 

Пріоритетним напрямком економічної політики Німеччини є сприяння 

інноваційному й технологічному розвитку країни шляхом формування 

ефективної системи державної підтримки наукової діяльності та заохочення 

недержавних інвестицій. Водночас орієнтиром для Німеччини слугує програма 

Лісабонського саміту ЄС із забезпечення зростання національних і 

загальноєвропейської економік завдяки активній інноваційній динаміці та 

виходу на ринок передових світових технологій. 

Однак, існують деякі недоліки інноваційної системи, зокрема, значна 

кількість законодавчих актів та регламентів, які негативно впливають на 

здатність окремої компанії розробляти та виводити на ринок інноваційну 

продукцію і послуги, а також низький показник людського капіталу, 

спроможного генерувати ідеї та впроваджувати їх у життя. Тож Німеччині 

доводиться залучати фахівців з кола науковців та інженерів інших країн.  

Таким чином, політика кожної високорозвиненої країни зосереджена на 

формуванні відповідного середовища для розвитку науково-технологічного та 

інноваційного потенціалу, коли важлива роль надається державі, на яку 

покладено створення системи «писаних правил», тобто, формальних інституцій, 

для функціонування суб’єктів господарювання, зокрема, у науково-технічній та 

інноваційній сферах. Також завдання держави полягає у формуванні 

сприятливого інституційного середовища для суб’єктів господарювання та 

здійснення контролю над виконанням створених державою правил з боку цих 

суб’єктів. Однак, важливою запорукою успіху ефективної взаємодії держави та 

її гравців є не лише контроль та формування правил, а й певний протекціонізм і 

надійність, які держава повинна забезпечити суб’єктам на її території. 
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Економічна та інноваційна політика розвинених країн реалізується в 

складному та динамічному середовищі. Європейська комісія розробила 

концепцію з чітко визначеними заходами політики економічного зростання. У 

ній розмежовано країни, які працюють на передових технологічних кордонах 

або близьких до них, та країни, які наздоганяють лідерів [92].  

Для першої групи країн прийнятна сукупність політичних заходів із 

забезпечення процесу постійного технологічного вдосконалення за допомогою 

реалізації радикальних інновацій. Натомість щодо другої групи країн необхідно 

застосовувати принцип «наздоганяння», де головним компонентом виступає 

наслідування. В обох випадках комплекси доцільних політичних заходів 

відрізнятимуться, проте ціль залишатиметься спільною – радикальні інновації 

як головний інструмент майбутнього технологічного вдосконалення. Слід 

зазначити, що й у країнах-лідерах інноваційна діяльність, здебільшого, 

нарощується поступово, проте для країн, які їх наздоганяють, процес реалізації 

інноваційної політики відбувається по іншому і має охоплювати усі напрямки 

інновацій. У таких державах компанії та фізичні особи працюють, намагаючись 

у будь-який спосіб зміцнити власні потенціал та компетентність з метою 

зменшення відриву від країн-лідерів. Водночас соціально-економічна ситуація у 

відсталих в даному напрямку країнах часто характеризується, по-перше, 

незначною конкуренцією на товарних ринках, за якої великі компанії прагнуть 

захопити лідерство у процесі модернізації, користуючись тісними зв’язками з 

банками, які фінансують їхню діяльність, а також державними субсидіями для 

підтримки свого розвитку; по-друге, слабкою системою освіти, яка містить 

лише початкову, середню та професійну освіту; по-третє, негнучким ринком 

праці, коли надається перевага нагромадженню досвіду у межах компаній, на 

противагу необхідності підтримувати мобільність між підприємствами [92].  

Натомість країни-лідери значну увагу звертають на радикальні інновації, 

високу конкуренцію на ринках товарів та послуг і сильну систему безперервної 

освіти.  
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Таким чином, для реалізації потенціалу зростання економіки 

пріоритетною виступає тріадна політика, яка охоплює науку, освіту та інновації 

– три сфери, які взаємно підсилюють одна одну. У випадку їхньої недосконалої 

координації, виникають перешкоди, які обмежують зростання [92]. 

Так, у багатьох країнах світу створено функціональні механізми для 

комерціалізації результатів наукових досліджень. Зокрема, при університетах та 

державних науково-дослідних організаціях діють спеціально створені відділи 

трансферу технологій, які допомагають науковцям не лише оцінити 

комерційний потенціал їхніх науково-дослідних здобутків, а й запатентувати їх, 

знайти партнерів для ліцензування чи продажу, створити похідні нові «spin-off» 

компанії. Скажімо, у Європейській мережі підтримки підприємництва, яка 

налічує 45 країн, працюють близько 4-х тисяч технологічних брокерів, котрі 

сприяють підписанню угод про комерціалізацію технологій між сотнями тисяч 

компаній та науково-дослідних інститутів. Водночас кожна держава – член ЄС і 

не тільки – має власну регіональну мережу національних інформаційних 

пунктів (НІП), розділену на технологічні сектори. Як правило, НІП 

допомагають науково-дослідним організаціям та підприємствам реалізувати 

цілі відповідно до 7-ї Європейської рамкової програми з науково-дослідного та 

технологічного розвитку (FP7), що передбачає пошук партнерів й розробку 

пропозицій до FP7. Саме НІП активно сприяють організаціям-клієнтам брати 

участь у науково-дослідній роботі під егідою FP7 [92].  

З метою розробки та обміну досвідом у напрямку реалізації інноваційної 

стратегії та поширення інновацій, ЄС велику увагу звертає на створення мережі 

інноваційних регіонів. Також доцільно виділити Інноваційні координаційні 

центри – Innovation Relay Centre (IRC). Ці сучасні інноваційні структури 

забезпечують ефективну комунікацію у сфері трансферу нових знань та 

технологій не лише між внутрішніми державними суб’єктами ринку інновацій, 

а й за межами країни, створюючи мережеву структуру наднаціонального 

характеру. Цей процес дуже важливий не лише для налагодження й підтримки 

міжрегіональних зв’язків у сфері науково-технологічного та інноваційного 
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співробітництва, а й поглиблення інтеграції у Європейський дослідницький 

простір. 

На основі вивчення позитивного досвіду розвинених країн, можна 

припустити, що ефективними в українських реаліях виступатимуть ті установи 

з підтримки інноваційного підприємництва, які виконуватимуть наступні 

функції: 1) сприяння науково-технічній співпраці вітчизняних МСП з 

європейськими партнерами; 2) здійснення аудиту технологій; 3) забезпечення 

трансферу технологій від науково-дослідницьких установ до МСП; 4) 

налагодження ефективної співпраці з місцевими органами влади у сфері 

поширення інновацій; 5) організація навчання підприємців; 6) аналіз 

інноваційного потенціалу регіону; 7) надання інформаційних, консультаційних, 

фінансових і освітніх послуг; 8) взаємодія з організаціями підтримки бізнесу та 

експертами у сфері інновацій. 

Зважаючи на активізацію інтеграційних процесів України до ЄС, за якої 

держава стала учасником європейського дослідницького простору, необхідно 

перманентно вивчати досвід країн з розвинутим інноваційним 

підприємництвом, поступово адаптувати його до українських умов з огляду на 

існуючі обмеження фінансових ресурсів та наявність істотного науково-

технічного потенціалу. Наприклад, у Польщі інфраструктура підтримки 

інновацій характеризується розгалуженістю і різноманітністю, що сприяє 

вирішенню нагальних науково-технічних проблем, оперативно узгоджуючи 

інтереси усіх сторін відповідно до розвитку МСП. Для України особливо 

корисним може стати польський досвід у питаннях вирішення фінансових 

проблем інноваційних підприємств, підвищення активності підприємців у 

поданні заявок на отримання коштів за програмами технічної допомоги ЄС 

тощо. Наприклад, Любельський фонд розвитку було засновано за ініціативи 

інститутів, зацікавлених в економічному розвитку регіону. З-поміж основних 

співзасновників – органи місцевого самоврядування, банківські установи, 

торгово-промислова палата. Така організаційна форма Фонду сприяла 

об’єднанню зусиль державного та фінансового секторів, підприємців у 
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напрямку активізації інноваційної діяльності воєводства. Дана організація 

також виступає регіональною фінансовою інституцією для підприємств малого 

й середнього бізнесу, забезпечує соціально-економічний розвиток регіону, 

підтримує сектор МСП за допомогою фінансування його інвестиційних та 

інноваційних проектів. 

 Практика формування інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва Польщі узагальнена в таблиці 2.6.  

Таблиця 2.6 

Практика формування інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва Польщі 

Група Практики 
Соціально-
демографічні 
чинники 

 Реформа вищої освіти внаслідок соціально-політичних змін у країні, 
розвитку ринкової економіки: істотна автономія ВНЗ; право приймати 
студентів на платній основі; розширення переліку спеціальностей. 
 Створення та розвиток великої кількості приватних ВНЗ.  
 Ліміти на безкоштовне навчання у державних закладах за конкурсом. 

Політично-
правові 
чинники 

 Закон про науково-дослідницькі організації. 
 Закон про підтримку інноваційної діяльності. 
 Стратегія інноваційного розвитку Польщі. 

Економічні 
чинники 

 Погашення Національним банком Польщі частини технологічного 
кредиту у розмірі 20 % двічі на рік. Продаж товарів та послуг, вироблених у 
результаті технологічної інвестиції, яка фінансується з відповідного кредиту 
водночас із підтвердженням здійснення оплати. 

Науково-
технічні 
чинники 

 Компанії можуть отримати відшкодування до 50% витрат на 
придбання нових технологій, які застосовуються у виробництві нової або 
вдосконаленні існуючої продукції чи послуг і не впроваджувалися на 
світових ринках упродовж останніх п’яти років. 
 За програмою «Патент Плюс» надаються гранти для покриття до 90% 

витрат наукових організацій, ВНЗ на іноземне патентування. 
Інноваційні 
чинники 

 Національний Банк Польщі, за рахунок національних коштів і фондів 
ЄС, надає кредити для проектів, де витрати на впровадження технології 
становлять не менш ніж 25% (2 млн євро).  

Джерело: складено автором на основі [88, 90, 91] 
 

Основними пріоритетними векторами програми інноваційного розвитку 

Польщі є, по-перше, дослідження та розвиток сучасних технологій, за 

реалізацію яких відповідає Міністерство науки та вищої освіти (MNiSzW); по-

друге, формування інфраструктури у сфері ДіР (відповідальне MNiSzW); по-

третє, акумулювання капіталу для інновацій (відповідальне Міністерство 

економіки (MG)); по-четверте, активна інвестиційна політика (відповідальне 



96 

MG); по-п’яте, поширення інновацій (відповідальне MG); по-шосте, інтеграція 

польської економіки на міжнародні ринки (відповідальне MG); по-сьоме, 

здійснення інформатизації адміністрації щодо підприємств (відповідальне 

MSWiA); по-восьме, надання технічної допомоги (відповідальне Міністерство 

розвитку регіонів (MRR)). 

Досвід провідних європейських країн показує, що розвиток науково-

технологічного потенціалу держави залежить від низки інституційних факторів. 

Завдяки інституційним системам у розвинутих країнах створено розгалужені 

структури, запроваджено механізми їхньої підтримки задля сприяння порівняно 

низьким трансакційним витратам у ринковому середовищі. Тому формування 

ефективної системи інституційного забезпечення інноваційної діяльності в 

Україні сприятиме налагодженню взаємовідносин у даній площині, зростанню 

ринку інноваційної продукції та підвищенню конкурентоспроможності країни 

на світовому ринку. 

 

2.2. Сучасні реалії інституційного забезпечення інноваційного 

підприємництва в Україні 

 

Передумовою становлення інноваційно-орієнтованої економіки з 

розвинутими високотехнологічними галузями виробництва, а також 

забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності свободою економічного 

вибору, формування належного ступеню їхньої відповідальності за 

господарську діяльність виступає успішний, ефективний розвиток 

інноваційного підприємництва.  

Особливості інституційного розвитку інноваційного підприємництва в 

Україні пропонуємо розглянути крізь призму аналізу політично-правових 

інституцій, зокрема: державних інститутів, які регулюють розвиток 

інноваційного підприємництва в Україні та нормативних актів у даній сфері; 

економічних інституцій, зокрема, аналізу статистичних даних щодо здійснення 

підприємствами інноваційної діяльності; науково-технічних та інноваційних 
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інституцій, зокрема, аналізу стану науки, кластерів, інноваційної 

інфраструктури та інноваційних посередників.  

За роки незалежності система управління науково-технологічною й 

інноваційною сферами загалом та інноваційним підприємництвом зокрема, 

неодноразово реформувалась. Це стосувалось, переважно, змін статусу та 

назви центрального органу виконавчої влади у даних сферах. Суттєві 

реформації у діяльності державних інститутів розпочалися у 2017 р., зокрема, 

було створено інститут держсекретарів, що розділив політичні та 

адміністративні функції керівників відомств. До того ж у кожному 

міністерстві з’явилися інститути генеральних директоратів, які, своєю 

чергою, поділяються на управління і відділи та адміністративно 

підпорядковуються держсекретарю міністерства. Директорати є структурами 

всередині міністерства і відповідають за формування політики, планування та 

впровадження ключових реформ. Внаслідок того, що уряд схвалив стратегію 

сталого розвитку до 2020 року, на директорати покладено формування 

політики відповідно до поставлених завдань, а саме: визначення напрямів 

розвитку відповідної сфери; формування та координація політики в 

підвідомчих сферах; оцінювання впровадження поставлених завдань. 

Однак, виникла певна кількість неузгодженостей та проблем, 

пов’язаних з діяльністю директоратів. Зокрема, конфлікти директоратів з уже 

сформованою роками бюрократичною машиною; неспроможність останніх 

впроваджувати ті законопроекти, які розробили директорати; опір системи до 

європейських цінностей та норм, які впроваджуватимуть директорати.  

Створені при міністерствах у 2017 р. робочі групи за участю міністрів, 

держсекретарів, державних службовців та експертів ЄС розробили нову 

структуру та штатний розклад, виокремили невластиві функції кожного 

міністерства. За даними Кабінету Міністрів України, такими функціями є 

управління державними підприємствами та об’єктами державної власності, 

контрольно-наглядова та інспекційна діяльність, адміністративні та 
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реєстраційні послуги, які мали б перебувати у компетенції органів місцевого 

самоврядування.  

Позитивним кроком Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

стало завершення процесу формування Офісу розвитку малого і середнього 

підприємництва відповідно до ухваленої Урядом 24 травня 2017 року 

Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні до 2020 

року. Дана структура діятиме як консультативно-дорадчий орган при 

міністерстві, її діяльність координуватиме заступник Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України, котрий відповідає за реалізацію державної 

політики щодо розвитку підприємництва. За висновками фахівців, Офіс 

розвитку малого і середнього підприємництва має виступати перехідним 

етапом перед прийняттям рішення про створення державної інституції з 

впровадження політики розвитку підприємництва. Фінансову підтримку 

Офісу надаватиме Європейський Союз за допомогою спеціального проекту з 

підтримки підприємництва FORBIZ.  

Пріоритетними завданнями Офісу МСП у напрямку забезпечення 

розвитку підприємництва в Україні виступають, по-перше, перманентний 

моніторинг актуальних потреб та інтересів МСП, розробка належних 

рекомендацій для Уряду з метою сприяння зростанню малого та середнього 

підприємництва. 

По-друге, здійснення усебічної організаційно-експертної допомоги в 

реалізації кредитних механізмів при взаємодії суб’єктів МСП та фінансових 

структур, зокрема, завдяки втіленню експериментального проекту на основі 

Німецько-Українського фонду. 

По-третє, формування єдиного інформаційного простору (з офіційним 

статусом), наповненого актуальною, важливою для суб’єктів МСП 

інформацією. 

По-четверте, ефективна співпраця з органами місцевої влади, яка 

передбачає, з одного боку, допомогу у створенні центрів підтримки малого та 

середнього підприємництва на локальному чи регіональному рівнях, 
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використовуючи стартові локації як-от центри зайнятості, ЦНАП тощо, а з 

іншого – координацію діяльності органів влади – учасників стратегічних 

ініціатив розвитку МСП. У цьому контексті, важливим є започаткування 

роботи МЕРТ з облдержадміністраціями у напрямку створення та 

розширення низки центрів підтримки підприємництва у регіонах. 

По-п’яте, налагодження партнерських зв’язків зі спеціалізованими у 

даній площині (розвиток МСП) міжнародними організаціями, зокрема, в 

технічному, інноваційному та консалтинговому аспектах. 

І, зрештою, організація навчальних, маркетингових заходів, 

орієнтованих на популяризацію та підтримку підприємництва в Україні. 

Важливим чинником ефективної діяльності Офісу МСП є постійний 

моніторинг впроваджуваних програм, а також комплексна оцінка, висновки 

та рекомендації щодо їхнього вдосконалення.  

На рис. 2.1. схематично зображено державні інститути регулювання 

розвитку інноваційного підприємництва, а їхні повноваження у науково-

технічній та інноваційній сферах наведено у табл. М1, додатку М. 

На цей час інституційне середовище малого і середнього підприємництва 

в Україні складається з: 

– Кабінету Міністрів України, що, відповідно до Закону України «Про 

Кабінет Міністрів», визначається як «вищий орган в системі органів 

виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики, має право 

законодавчої ініціативи, у тім числі щодо розвитку малого і середнього 

підприємництва» [169]; 

– Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Україні, що, відповідно 

до пункту 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 

2014 р. № 459, є «головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізацію політики у сфері 

підприємництва» [170]. 
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Рис. 2.1. Державні організації, що здійснюють регулювання розвитку 

інноваційного підприємництва в Україні, 2018 

Джерело: сформовано автором  

 

На даний час з державного бюджету на підтримку та розвиток малого і 

середнього підприємництва виділяється недостатній обсяг фінансових ресурсів, 

тому необхідно вдосконалити підходи до формування та реалізації політики, 

зокрема, шляхом підвищення інституційної спроможності: 

– Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України як постійно діючого 

консультативно-дорадчого органу, що, зокрема, розробляє пропозиції стосовно 

формування економіко-правових та організаційних умов для поступового 

розвитку підприємництва; 
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– інших центральних органів виконавчої влади, які, в межах повноважень, 

прямо чи опосередковано впливають на розвиток малого і середнього 

підприємництва, зокрема: Мінфін, МОН, Мінсоцполітики, Мінрегіон, Мін’юст, 

МЗС, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, МІП, Мінмолодьспорту, 

Мінагрополітики, МТОТ, Держстат, Державне агентство з питань електронного 

урядування, ДРС; 

– місцевих органів виконавчої влади, які забезпечують виконання 

державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку, в тому 

числі (у разі прийняття відповідного рішення) програм розвитку малого і 

середнього підприємництва, що фінансуються за рахунок коштів відповідних 

бюджетів або інших не заборонених законодавством джерел; 

– органів місцевого самоврядування, які затверджують і контролюють 

виконання програм соціально-економічного розвитку відповідних регіонів, де 

фінансування здійснюється за рахунок місцевих бюджетів або інших 

законодавчо дозволених джерел; 

– Ради бізнес-омбудсмена як постійно діючого консультативно-дорадчого 

органу Кабінету Міністрів України, що сприяє прозорості діяльності органів 

державної влади, суб’єктів господарювання, приналежних до сфери їхнього 

управління, перешкоджанню корупційним злочинам та іншим порушенням 

законних інтересів суб’єктів підприємництва; 

– інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, що 

включає об’єднання суб’єктів господарювання, наукові установи, 

консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, створені при центральних 

органах виконавчої влади та місцевих держадміністраціях, Торгово-промислову 

палату України, двадцять п’ять регіональних торгово-промислових палат, 

громадські об’єднання підприємців тощо. Визначити точну кількість об’єктів 

інфраструктури неможливо, оскільки критерії приналежності до організацій, які 

реалізують діяльність, спрямовану на розвиток та підтримку малого й 

середнього підприємництва, не визначені. Водночас, станом на 1 січня 2017 р., 

в Україні функціонували 310 бізнес-центрів, 2 660 інформаційно-
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консультативних установ, 55 бізнес-інкубаторів, 161 фонд підтримки 

підприємництва, 17 індустріальних парків; 

– рамкового законодавства, зокрема: 

а) Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні» [171], що є підґрунтям для розвитку 

малого та середнього підприємництва, визначає принципи та напрями політики 

щодо малого і середнього підприємництва; 

б) Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього 

підприємництва на 2014 – 2024 роки, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 641 [172]. Програма не розроблена і 

буде замінена Стратегією та планом заходів з її реалізації; 

в) Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в 

Україні, затвердженої Законом України від 21 грудня 2000 р. № 2157-III [173]. 

Кошти з державного бюджету починаючи з 2014 року на фінансування заходів 

Програми не виділялися; 

г) Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Розвиток 

підприємництва в Україні та підтримка малого і середнього бізнесу», схвалених 

постановою Верховної Ради України від 13 квітня 2016 р. № 1090-VIII [174], які 

містять пріоритетні напрями та заходи щодо реалізації державної політики, 

спрямованої на стимулювання підприємницької ініціативи для забезпечення 

економічного зростання України; 

д) інших нормативно-правових актів у сфері підприємництва.  

Основне завдання нормативно-правової бази щодо підприємництва 

полягає у вирішенні питань, пов’язаних з розвитком усіх видів підприємництва, 

у тім числі й інноваційного. Йдеться не лише про реєстрацію відповідних 

суб’єктів, ліцензування, визначення предмета діяльності, здійснення процедури 

банкрутства тощо. Визначальним правовим чинником є забезпечення 

функціонального механізму інвестування значних технологічних інноваційних 

змін, які б сприяли зростанню якості українського науково-технологічного 

потенціалу до рівня стандартів розвинутих країн, активізації компетентнісного 
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процесу, зокрема, й щодо опанування новими технологіями та їхнім 

практичним використанням [93].  

З метою реалізації усіх цих заходів, необхідно вдосконалити українське 

законодавство, спрямоване на цінове, податкове, амортизаційне, митно-тарифне 

стимулювання інноваційної діяльності підприємств. У цьому напрямку важливі 

пошук ефективних інструментів зовнішньоекономічної політики, заходи з 

нівелювання недобросовісної конкуренції тощо. Такий підхід трансформує 

векторне спрямування виробництва на інноваційну складову [93]. 

Основою усіх писаних правил, які акумулюються в нормативно-правових 

актах, виступає держава. Вона відіграє вагому роль у діяльності інноваційних 

підприємств, позаяк спрямовує, організовує та регулює їх діяльність. Оскільки 

розвиток науково-технологічної та інноваційної сфер є обов’язковою умовою 

забезпечення реалізації значної частки потреб й інтересів держави, запорукою її 

незалежності і безпеки, Верховна Рада України 13 липня 1999 року прийняла 

Постанову № 916-XIV «Про Концепцію науково-технологічного та 

інноваційного розвитку України». Даний нормативний акт визначає виняткову 

значимість інноваційного напрямку розвитку економіки України, окреслює 

його основні цілі, напрямки, спектр необхідних організаційно-управлінських 

заходів [94].  

Слід зазначити, що нормативно-правову основу діяльності інноваційних 

підприємств становлять Конституція України, а також Цивільний, 

Господарський та Бюджетний кодекси України. Зокрема, у главі 34 

Господарського кодексу України подано трактування інноваційної діяльності 

(ст. 325), визначено її види (ст. 327) та наступні аспекти: 

– форми інвестування в інновації (ст. 326); 

– шляхи державного регулювання (ст. 328); 

– система державних гарантій інноваційної діяльності (ст. 329); 

– основні засади державної експертизи інноваційних проектів 

(ст 330); 

– поняття, зміст договору, створення й передача науково-технічної 
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продукції з метою використання та майбутньої реалізації при здійсненні 

інноваційних розробок на замовлення суб’єкта інноваційної діяльності (ст. 

331) [41]. 

Глава 62 Цивільного кодексу України регулює договірні відносини, які 

виникають під час виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, 

технологічних робіт, у тім числі в процесі розробки інноваційних проектів [95].  

Закони України у сфері інноваційної діяльності та регулювання 

інноваційно активних підприємств зазначені у табл. Д1 додатку Д. 

Серед оновлених нормативно-правових документів, Верховна Рада 

України прийняла нову редакцію Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» від 11.10.2017 року [96] щодо реформування системи 

фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю, який 

має суттєві зміни в положеннях оплати праці і стимулюванні наукового 

працівника. Чимало доповнень Закону новими статтями щодо: основних 

термінів та їхнього визначення; наукових установ, центрів колективного 

користування науковим обладнанням, державних ключових лабораторій; 

державного замовлення на науково-технічну продукцію; охорони та захисту 

прав інтелектуальної власності, про повноваження суб’єктів державного 

регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності. 

Особливістю Закону є створення Державного національного фонду «задля 

грантової підтримки проектів з проведення прикладних наукових досліджень і 

науково-технічних (експериментальних) розробок, спрямованих на розроблення 

нових конкурентоспроможних технологій та/або їх складових з метою 

створення нових і модернізації існуючих виробництв для потреб підприємств» 

[96]. 

Також розроблено законопроект про внесення змін до Закону України 

«Про інноваційну діяльність» (нова редакція), що передбачає дерегуляцію 

інноваційної діяльності. Варто порівняти законопроектні зміни у наданні 

фінансової допомоги суб’єктам інноваційної діяльності для виконання ними 

інноваційних проектів, що наведені в табл. Ж1 додатку Ж. Однак, цей 
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законопроект досі не затверджений [97].  

В Україні на цей час державне регулювання інноваційної 

підприємницької діяльності здійснюється за допомогою великої кількості 

нормативно-правових актів загального й спеціального характеру, тому можна 

стверджувати, що існуюче законодавство в цілому є сприятливим для 

повноцінного розвитку дотичних до даного напрямку підприємств. Водночас 

нестабільне політичне становище у державі й пов’язані з ним внутрішні 

протиріччя зумовлюють зниження інноваційної активності, а відтак – зростання 

негативних тенденцій, які стримують поступ інноваційного підприємництва. 

Головними недоліками нормативно-правових актів України є розбіжності 

у «розумінні» їхнього смислового навантаження органами державної влади та 

приватними підприємствами, коли будь-якій інноваційній фірмі чи науково-

технічній організації «можна довести», що її діяльність не є інноваційною і 

тому не забезпечує права на отримання пільг в оподаткуванні. У проекті Закону 

України «Про інноваційну діяльність» відсутні визначення «інноваційного 

підприємства» та перелік організаційних форм інноваційної діяльності 

існуючими (у світовій практиці) видами малих інноваційних фірм, об’єктом 

діяльності яких є розробка, доведення до промислового застосування та 

впровадження інновацій. Тому існує проблема, що потребує, здебільшого, не 

матеріальних ресурсів, а часових та «моральних» витрат на узгодження спірних 

питань із державними органами.  

Утім, недотримання законодавчих норм та їхнє порушення є 

інституційною особливістю української економіки. «Наявність закону не 

означає виконання усіх його положень» – таке твердження, парадоксальне з 

точки зору юридичної науки, створює ситуації, коли функціонування 

підприємства з економічного погляду стає недоцільним (складність в отриманні 

пільг, проблеми із поверненням ПДВ національним експортерам). Ст. 19 п. 6 

Закону України «Про інноваційну діяльність» передбачає, що «державна 

інноваційна фінансово-кредитна установа організовує на конкурсних засадах 

відбір інноваційних проектів для їхньої фінансової підтримки» [14]. Основними 
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засадами таких відборів є принципи прозорості, відкритості, гласності. Однак, 

корупційним шляхом більшість інноваційних проектів отримують бажане 

фінансування. Так звані принципи прозорості, відкритості та гласності 

зводяться у відповідні відсотки на папері, які згодом інноваційні підприємства 

вимушені сплатити державним бюрократам задля можливості реалізувати свій 

проект. Такі «правила гри» закріплені неформально, однак щоб позбутися їх, 

потрібен тривалий час «переродження та викорінення» зі свідомості 

українських громадян. Тому, на нашу думку, необхідно створити інститут 

громадського контролю за проведенням тендерів з групою експертів у різних 

галузях науки. Також у Законі повністю відсутні положення щодо статусу 

інноваційних підприємств та скасовані ще у 2005 році статті щодо податкових і 

митних пільг, тобто, на цей час немає єдиного розуміння того, які підприємства 

слід вважати інноваційними з метою їхнього податкового стимулювання. 

Загальні розділи Закону, що визначають роль держави в інноваційному процесі 

та систему стимулювання впровадження нових технологій викликають 

оптимістичні очікування щодо інноваційного розвитку економіки України. При 

забезпеченні жорсткого виконання Закону та усуненні подвійного трактування 

окремих його положень можна сподіватись на значну активізацію інноваційних 

процесів вітчизняних підприємств [14]. 

Вагомого значення набула прийнята нова редакція Закону України «Про 

інститути спільного інвестування» від 06.01.2018 р., який регулює діяльність 

венчурних фондів, однак, досі невизначено правовий механізм фінансування 

інноваційної діяльності венчурними фондами [98].  

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій» від 09.12.2015 р. сприяв створенню умов для комерціалізації 

технологій, спрощенню діяльності у сфері трансферу технологій, зменшенню 

дозвільних процедур та дерегуляції [99].  

Також потребують доопрацювання нормативно-правові документи щодо 

законодавчих норм та заходів для вирішення питання стосовно створення 

кластерів. Насамперед, існує необхідність в уточненні поняття «кластер» на 
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законодавчому рівні, а відтак – інформаційному роз’ясненні з-поміж 

зацікавленої аудиторії конкурентних переваг даних формувань, специфіки 

використання (створення) техно- й промислових парків як інфраструктури для 

повноцінного розвитку кластерів.  

Цілком очевидним є той факт, що глобальна економіка початку ХХІ ст. 

має характерні риси інституційних змін у визначенні напрямів соціально-

економічного прогресу, з метою надання науково-технічній та інноваційній 

сферам провідної ролі у забезпеченні високої конкурентоспроможності 

суб’єктів господарювання на міжнародному ринку. Однак, чинне законодавство 

України містить суперечності стосовно певних статей нормативно-правових 

актів, що призводить до неузгодженості окремих сегментів економіки у сфері 

інновацій. Так, законодавчого удосконалення потребують наступні аспекти:  

– інституційний устрій інноваційної економіки; 

– пріоритети науково-технологічного та інноваційного розвитку 

економіки; 

– програмно-цільове фінансування науково-технічної та інноваційної 

діяльності; 

– підтримка підприємництва у сфері інноваційної діяльності й 

трансферу технологій. 

Проблема полягає у відсутності дієвого механізму державного контролю 

за цільовим використанням бюджетних ресурсів центральними органами 

виконавчої влади, які у деяких випадках є неефективними та марнотратними. 

Формування державного замовлення на наукові дослідження, науково-технічні 

розробки, новітні технології та інноваційну продукцію повинні здійснювати 

експерти, котрі не зацікавлені у конкретному виді наукових досліджень і 

лобіюванні своїх інтересів.  

Стратегія побудови інноваційної економіки має полягати не лише в 

автономному удосконаленні елементів існуючої національної інноваційної 

системи кожним відповідним центральними органом виконавчої влади в межах 

його компетенції, а, насамперед, у реформуванні інститутів, які б забезпечили 
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довгостроковий орієнтир реалізації державної інноваційної політики в Україні.  

Варто звернути увагу на сильні та слабкі місця України у рейтингу за 

Глобальним Інноваційним Індексом у 2018 році, в якому вона зайняла 43-тє 

місце (у 2017 р. – 50-те місце) (табл. 2.7)[100].  

Таблиця 2.7 

Показники сильних та слабких сторін України у рейтингу 

Глобального Інноваційного Індексу, 2018 р. 

Сильні сторони Ранг Слабкі сторони Ранг 

Людський капітал і дослідження 43 Інститути 107 

Розвиток бізнесу 46 Інфраструктура 89 

Розвиток наукових і технічних знань 27 Розвиток ринку 89 

Результати творчої діяльності 45   

Джерело: складено автором на основі [100] 
 

Слід зазначити, що в Україні досі відсутній комплекс необхідних 

передумов для ефективного розвитку інновацій та державної підтримки бізнесу. 

Зокрема, немає фінансових механізмів, інструментів, методичних рекомендацій 

та відповідних компетенцій задля надання сучасних послуг з допомоги 

суб’єктам інновацій. Особливо негативно дана ситуація позначається на 

новостворених компаніях, малих і середніх підприємствах, чиї потенційні 

клієнти постійно глобалізуються, збільшуючи попит. Такі організації 

неспроможні самостійно налагодити міжнародні зв’язки, отримати необхідний 

досвід, щоб навчитись ефективно впроваджувати інновації, виготовляти 

рентабельні якісні товари і послуги зі швидкістю, якої потребують високо 

конкурентні ринки [92]. 

Крім цього, безпосереднє визначення пріоритетних напрямів розвитку 

науки і техніки та інноваційного розвитку є недостатнім кроком без визначення 

ефективних механізмів їхньої реалізації. Відповідно до Бюджетного Кодексу 

України, кожний головний розпорядник бюджетних ресурсів має змогу 

передбачати кошти на фінансування наукових досліджень і науково-технічних 

розробок, мотивуючи це потребами реалізації державної політики у 
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підконтрольній йому сфері. Порівнюючи такі технологічно розвинені країни як 

США, Німеччина, Японія, можна констатувати, що майже кожний центральний 

орган виконавчої влади в цих державах має певний обсяг фінансових ресурсів, 

які витрачаються на ДіР для забезпечення виконання цим органом своїх 

повноважень. Водночас кількість державних програм наукових досліджень 

загальнодержавного значення, які належать до пріоритетних напрямів науково-

технологічного розвитку, не перевищує десяти та має значно більші обсяги 

фінансування, аніж поточні звичайні наукові дослідження обслуговуючого 

характеру.  

На основі даних державної служби статистики України, визначено, що 

українська наука зберігає світовий рівень у математиці, фізиці, біотехнологіях, 

інформатиці, матеріалознавстві, гірничих науках, зварюванні металів. 

Переважна частка напрямів, які, за результатами виконання зазначеної 

державної програми, охарактеризовані як перспективні та пріоритетні, 

розробляються у межах наукових установ академічного сектору науки. Однак, 

проаналізувавши офіційну статистику, можна стверджувати, що на цей час 

відбувається масовий «геноцид» науки, зокрема, відтік фахівців, задіяних у ДіР, 

спостерігається зниження наукомісткості ВВП.  

Український науковець Одотюк І. В зазначає, що «порівняно з 

розвиненими країнами світу відставання України за рівнем наукомісткості ВВП 

в окремих випадках є навіть більшим, ніж за показниками концентрації 

наукових кадрів. Цей показник у середньому для країн ЄС-28, за підсумком 

2014 р., становив 1,9% ВВП, що у 2,7 рази більше, ніж для України. Для 

Сінгапуру – 2,0% (у 2,9 рази), Франції – 2,3% (у 3,3 рази), Німеччини – 2,8% (у 

4 рази), США – 2,7% (в 3,9 разів), Фінляндії – 3,2% (в 4,6 разів), Японії – 3,6% 

(у 5,1 рази), Південної Кореї – 4,3% (у 6,1 рази). Крім цього, дослідник 

наголошує на тому, що, навіть у порівнянні із колишніми партнерами по СНД, 

за рівнем наукомісткості ВВП, Україна істотно програє окремим країнам цієї 

групи – наукомісткість ВВП Російської Федерації у 2014 р. становила 1,2% [93]. 

Водночас дослідник Д. Чеберкус у своїй дисертаційній роботі зазначив: 
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«Установи НАН України продукують малу кількість патентів, що свідчить про 

низьку комерційну ефективність держаного сектору наукових досліджень і 

розробок. Тобто, бюджетне фінансування наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності продовжується шляхом передбачення фінансування не 

за результатами діяльності, підтвердженими відповідними конкурсами, а за 

допомогою інерційного бюджетного утримання державних наукових установ 

незалежно від ефективності їхньої діяльності» [39].  

У контексті розвитку інноваційного підприємництва наведене означає, 

що малі технологічні підприємства та науково-технологічні підрозділи великих 

підприємств не можуть сподіватися на зазначений вид державної підтримки, а, 

отже, і відповідно, брати участь у спрямованій державою стратегії реалізації 

визначених нею пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та 

інноваційного розвитку. Водночас іноземні суб’єкти інноваційного 

підприємництва активно користуються таким станом справ. В Україні постійно 

проводяться конкурси інноваційних технологій великими іноземними 

корпораціями, або венчурними фондами, які опосередковано їх представляють і 

готові інвестувати у високотехнологічні проекти суми до 10 млн. дол. США 

[101]. Обмежене фінансування науки залишається вагомим фактором винятково 

низької частки України на світових ринках наукомісткої продукції (рис. 2.2). 
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[]
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 Рис. 2.2. Частка наукоємної продукції країни на світових ринках, 2017 р. 

Джерело: сформовано автором на основі [102] 



111 

Таким чином, Україна поступово консервує за собою у світовому 

розподілі ресурсів роль постачальника сировини не лише в частині 

промислового виробництва, а навіть у сфері інтелектуальної власності, 

позбавляючи себе можливості привласнення інноваційної квазіренти, 

створюваної на основі використання вітчизняного науково-технічного 

потенціалу.  

Однак, у 2017 р. уряд України ухвалив Експортну стратегію, яка містить 

дорожню карту стратегічного розвитку торгівлі у 2017 – 2021 роках. Даний 

документ, розроблений Міністерством економічного розвитку за участю 

підприємців та експертів, визначає орієнтири розвитку торговельних відносин 

України, основні аспекти нівелювання гальмівних чинників цього процесу та 

умови використання існуючих можливостей для здійснення успішного 

експорту. Ця Стратегія передбачає запровадження й активізацію експорту 

наукомісткої інноваційної продукції, що сприятиме стабільному зростанню 

України на світових ринках [103]. 

Країни-лідери на ринку наукомісткої продукції ретельно стежать за 

витратами на фундаментальну науку в обсязі ВВП, оскільки внаслідок 

послаблення цього сектору знижується добробут населення, виникає політична 

нестабільність навіть в тих державах, які володіють в надлишку природними 

багатствами. 

Тож реалізація даної стратегії, значним чином, повинна покращити 

позицію України на світових ринках. 

Упродовж останнього десятиліття в Україні різко зменшилось 

фінансування перспективних наукових досліджень галузевого та міжгалузевого 

значення, ліквідовано централізовані фонди розвитку науки і техніки, що 

негативно позначилось на науково-технічному потенціалі держави, який 

істотно зменшився. Водночас у країнах ЄС показник висококваліфікованих 

спеціалістів продовжує зростати. Натомість недосконала приватизаційна 

політика, слабкі механізми державної підтримки і стимулювання інноваційної 

діяльності приватних підприємств призвели до негативної динаміки 
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інноваційної діяльності в Україні, де стратегічна активність у напрямку 

впровадження інновацій простежується, переважно, на підприємствах з 

державною та колективною формами власності [39]. 

Сучасний стан діяльності інноваційно-активних підприємств на основі 

статистичних показників свідчить про гальмівні тенденції в інноваційній сфері, 

обумовлені, насамперед, відсутністю розуміння у представників державної 

влади надважливого значення інновацій для економічного зростання України. 

Упродовж останнього десятиліття в Україні різко зменшилось 

фінансування перспективних наукових досліджень галузевого та міжгалузевого 

значення, ліквідовано централізовані фонди розвитку науки і техніки, що 

негативно позначилось на науково-технічному потенціалі держави, який 

істотно зменшився. Водночас у країнах ЄС показник висококваліфікованих 

спеціалістів продовжує зростати. Натомість недосконала приватизаційна 

політика, слабкі механізми державної підтримки і стимулювання інноваційної 

діяльності приватних підприємств призвели до негативної динаміки 

інноваційної діяльності в Україні, де стратегічна активність у напрямку 

впровадження інновацій простежується, переважно, на підприємствах з 

державною та колективною формами власності [39]. 

Сучасний стан діяльності інноваційно-активних підприємств на основі 

статистичних показників свідчить про гальмівні тенденції в інноваційній сфері, 

обумовлені, насамперед, відсутністю розуміння у представників державної 

влади надважливого значення інновацій для економічного зростання України. 

Незважаючи на реформи в науковій та інноваційних сферах, які складно 

вважати позитивними, спостерігається нівелювання кількості підприємств, що 

впроваджують інновації. Їхню динаміку зображено на рис. 2.3. 

За даними державної служби статистики, найбільшу кількість 

інноваційних видів продукції впроваджено на підприємствах Харківської 

(16,6% від загальної кількості впроваджених видів інноваційної продукції); 

Запорізької (13,4%); Львівської (10,3%); Сумської (9,1%) областей та м. Київ 

(8,3%); за видами економічної діяльності – на підприємствах з виробництва 
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машин і устаткування, не приналежних до інших угруповань (23,9%), харчових 

продуктів (21,4%), основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів (7,8%). Кількість упроваджених інноваційних технологічних 

процесів (нових або вдосконалених методів обробки та виробництва продукції) 

становила 1831, найбільше з них впровадили підприємства м. Київ (30,0%), 

Харківської (12,6%), Сумської (12,3%), Запорізької (7,8%) та Дніпропетровської 

(5,8%) областей; за видами економічної діяльності – підприємства з 

виробництва машин і устаткування, не приналежних до інших угруповань 

(18,8%), добування природного газу (17,7%), виробництва готових металевих 

виробів, крім машин і устаткування (13,4%), та харчових продуктів (7,9%). Із 

загальної кількості впроваджених інноваційних технологічних процесів 611 – 

маловідходні, ресурсозберігаючі [101].  

 

Рис. 2.3. Динаміка інноваційно активних підприємств, у загальній кількості 

промислових підприємств, 2001–2017 рр.  

Джерело: сформовано  автором на основі [101,102] 

 

Перспективи розширення видів діяльності, зображених на рис. 2.4, 

залежать від обсягів інвестування їхнього розвитку. Вкладення менш ніж 10% 

від інвестиційних ресурсів економіки не відповідають не лише їхній ролі в 

економіці, а й потребам простого відтворення виробничого потенціалу. 

Виникають умови, які призводять до нівелювання цих видів діяльності [101]. 

У 2017 р. 450 підприємств, які здійснювали інноваційну діяльність, 

реалізували інноваційної продукції на 17,7 млрд. грн. Серед таких підприємств 
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39,8% експортували її на 5,5 млрд. грн. Майже кожне четверте підприємство 

реалізовувало нову для ринку продукцію, обсяг якої становив 4,5 млрд. грн. (на 

експорт – 41,5%). Значна кількість підприємств (83,8%) реалізувала продукції, 

що була новою винятково для підприємства, на 13,2 млрд. грн. (27,7% поставок 

такої продукції було за кордон) [101]. 

З метою здійснення нововведень, 170 підприємств придбало 832 нові 

технології, з них 129 –  за межами України. Із загальної кількості технологій 386 

придбано з устаткуванням, з них 81 – за межами України; 305 – як результат 

досліджень і розробок (10); 110 – за договорами на придбання прав на патенти, 

ліцензіями на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей 

(36); 10 – за угодами на придбання технологій та ноу-хау (2); 12 – разом з 

цілеспрямованим прийомом на роботу кваліфікованих фахівців. У результаті 

інноваційної діяльності 8 підприємств створили нові технології, з них 59 було 

передано іншим підприємствам, зокрема, 2 – за межі України [101]. 
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Рис. 2.4. Розподіл інноваційно-активних підприємств за видами 

економічної діяльності, 2017 р.  

Джерело: сформовано  автором на основі [102] 

 

Найбільше коштів витрачено підприємствами м. Києва, Запорізької, 

Дніпропетровської та Харківської областей; з-поміж видів економічної 
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діяльності – підприємствами з виробництва машин і устаткування, не 

приналежних до інших угруповань (13,5%), інших транспортних засобів 

(13,3%), харчових продуктів (12,6%).  
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Кошти вітчизняних інвесторів 
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 Рис. 2.5. Джерела фінансування витрат інноваційно-активних 

підприємств, 2017 р. 

Джерело: сформовано  автором на основі [101] 

 

Джерела фінансування витрат інноваційно-активних підприємств 

зображено на рис.2.5. Основним джерелом фінансування інноваційних витрат 

залишаються власні кошти підприємств – 7704,1 млн. грн. Кошти державного 

бюджету отримали 8 підприємств, місцевих бюджетів – 17, загальний обсяг 

яких становив 322,9 млн. грн.; кошти вітчизняних інвесторів отримали 5 

підприємств, іноземних – 3, загалом їхній обсяг становив 380,9 млн. грн.; 

кредитами скористалося 21 підприємство, обсяг яких становив 594,5 млн. грн. 

[101]. 

Згідно з даними Державної служби статистики України, для 

впровадження інновацій у 2017 р., промисловість отримала кредити в обсязі 

113,7 млн. грн., що становить 0,8% від загального обсягу інвестицій. Проте в 

Україні існуючі умови кредитування залишаються не вигідними та 

обтяжливими для підприємств. Високі відсоткові ставки, необхідність застав 

для гарантії платоспроможності, високі ризики, що спіткають інноваційні 
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підприємства під час їхньої діяльності відштовхують підприємців від бажання 

нести такий «тягар» протягом тривалого періоду, тому більшість інноваційно 

активних підприємств намагаються вести свою діяльність, покладаючись на 

власні сили [101].  

Істотним свідченням зростання динаміки інноваційної активності можна 

вважити наступні чинники. По-перше, кожне друге інноваційно-активне 

підприємство організовувало навчання, підготовку та перепідготовку кадрів; 

по-друге, майже третина усіх інноваційно-спрямованих підприємств 

здійснювали наукові дослідження і розробки; по-третє, приблизно кожне 

четверте підприємство купувало результати наукових досліджень та розробок 

виконаних третіми особами. Водночас, аналогічно до промислових компаній, 

витрати щодо інноваційної діяльності (75-90%) пов’язані, здебільшого, з 

придбанням машин, обладнання та програмного забезпечення. 

На даному етапі розвитку економіки України фундамент національної 

моделі економічного зростання мають формувати суб’єкти інноваційного 

підприємництва – великі підприємства, корпорації, науково-виробничі 

об’єднання, спроможні вирішувати сучасні проблеми науково-технічного та 

інноваційного розвитку, мобілізувати фінансові ресурси та здійснювати 

порівняно великі витрати на фінансування досліджень і розробок, проводити 

об’єктивну експертизу їхніх результатів, здійснювати захист інтелектуальної 

власності, ефективно працювати у вітчизняному інституційному середовищі та 

конкурувати з великими іноземними корпораціями за ринки й ресурси, зокрема, 

і висококваліфіковану робочу силу.  

Український дослідник М. Диха зазначає: «Досвід зарубіжних країн 

свідчить, що конкурентоспроможність економіки на основі інновацій 

формується на тих територіях, де сконцентрований відповідний 

інтелектуальний та професійний потенціал й існує гнучка ефективна система 

зв’язків між учасниками інноваційного процесу, які охоплюють весь цикл від 

зародження та продукування інновацій до виробництва нових 

конкурентоспроможних товарів і послуг» [105]. У провідних державах світу 
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сприятливе економічне середовище для розвитку інновацій формується, як 

правило, завдяки створенню інноваційних систем мережевого типу. З метою 

ефективного функціонування цих утворень, на регіональному рівні засновано 

відповідні кластери.  

Таким чином, в Україні актуальним є питання створення системи 

інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності, яка сприятиме 

функціонуванню українських наукових структур та інноваційних підприємств у 

всіх галузях. Гальмівними чинниками реалізації цієї ініціативи виступають, з 

одного боку, недосконале законодавство, недостатнє фінансування державою 

інноваційних процесів, а з іншого – неготовність ринку до освоєння 

високотехнологічної продукції, внаслідок чого стримується розвиток 

технопаркових центрів. 

Перші спроби створення технопарків на території України належать до 

середини 90-х рр. ХХ ст. З-поміж них проведення економіко-технологічного 

експерименту на базі агротехнопарку «Броди» на Львівщині; проект 

«Львівтехнополіс», розроблений Західним центром НАН України; програми 

створення технополісу «Енерговугілля» у Червоноармійському районі 

Донецької області та комплексного інноваційного розвитку регіону 

«Харківський технократ»; інноваційний Центр ЗАО «Бліц-інформ» тощо. 

Відповідно до Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності 

технологічних парків», за даними 2018-го року, в Україні налічувалось 16 

технопарків. Зокрема, у Києві діяли: «Напівпровідникові технології і матеріали, 

оптоелектроніка та сенсорна техніка», «Інститут електрозварювання імені Є.О. 

Патона», «Інститут технічної теплофізики», «Київська політехніка», 

«Інтелектуальні інформаційні технології», «Укрінфотех», «Агротехнопарк»; 

Донецьку – «Вуглемаш»,  «Еко-Україна», «Ресурси Донбасу»; Харкові – 

«Інститут монокристалів»; Сумах –  «Наукові і навчальні прилади»; Херсоні – 

«Текстиль»; Одесі – «Український мікробіологічний центр синтезу та новітніх 

технологій» (УМБІЦЕНТ); Дніпрі – «Машинобудівні технології»; Львівській 

області – «Яворів» [104]. 
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За підсумками десятирічної діяльності, усі перелічені вище структури 

продемонстрували позитивне сальдо балансів бюджету та 

зовнішньоекономічної діяльності. Водночас досвід українських технопарків 

показує, що їхня діяльність пов’язана з багатьма проблемами, зокрема, 

неефективним законодавством, обмеженим фінансуванням інноваційних 

проектів та відсутністю сучасної матеріально-технічної бази. 

Проте, якщо участь держави у формуванні та регулюванні інноваційних 

структур активізується, можна очікувати, що через 5-7 років українська 

інноваційна інфраструктура досягне показників розвитку 

середньоєвропейського рівня.  

У сучасних умовах слабкого розвитку інноваційної інфраструктури, 

стимулювання інноваційного підприємництва на регіональному рівні повинне 

відбуватись за допомогою спеціальних організацій, створених при ВНЗ або 

наукових установах. Такі структури мають, по-перше, здійснювати 

консалтингову та юридичну підтримку; по-друге, забезпечувати хоча б часткове 

фінансування процесу подання заявки, щоб отримати охоронні документи на 

об’єкти інтелектуальної власності; по-третє, сприяти залученню коштів 

Європейського фонду регіонального розвитку для українських інноваційних 

підприємств.  

Інституційно-організаційні заходи повинні сприяти налагодженню 

інвестиційного процесу, створенню великої кількості інноваційних фондів та 

інших посередницьких структур з координації певних інноваційних процесів, 

оперативному просуванню наукових ідей та сучасних технологій. 

Пріоритетними мають стати спеціальні програми з підтримки нововведень за 

допомогою формування малих венчурних підприємств. З огляду на інтеграційні 

прагнення України та її участь у європейському дослідницькому просторі, 

доцільно вивчати й адаптувати досвід тих країн ЄС, де інноваційне 

підприємництво з істотним науково-технічним потенціалом розвивалось в 

умовах обмеженого фінансування. Наприклад, розгалужена, різноманітна 

інфраструктура підтримки інноваційного підприємництва у Польщі допомагає 
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вирішувати актуальні питанні, пов’язані з науково-технічною діяльністю, 

узгоджувати інтереси зацікавлених сторін у розвитку МСП. 

Не менш важливим є аналіз перешкод ведення інноваційної діяльності 

підприємствами. За даними Державної служби статистики, протягом останніх 

десяти років незмінним залишається перелік основних чинників, які 

перешкоджають цим процесам, що містить, насамперед, вартісні фактори. 

Перешкоди для здійснення інноваційної діяльності підприємств у 2017 р. 

представлено на рис. 2.6. 

Згрупуємо фактори гальмування розвитку інноваційного підприємництва 

в національній економіці України за зовнішніми та внутрішніми. 

 

80

50

50

40

35

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

НЕСТАЧА ВЛАСНИХ КОШТІВ 

ВЕЛИКІ ВИТРАТИ НА НОВОВВЕДЕННЯ 

НЕДОСТАТНЯ ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ДЕРЖАВИ 

ВИСОКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК 

ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН ОКУПНОСТІ НОВОВВЕДЕНЬ 

 

Рис. 2.6. Перешкоди для здійснення інноваційної діяльності підприємств, 

2017 р.  

Джерело: сформовано автором на основі [102] 

 

У попередніх дослідженнях [106] автор обґрунтував основні 

опосередковані зовнішні фактори гальмування розвитку інноваційного 

підприємництва, а саме: 
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– структурна деформація української економіки, де домінують галузі 

сировини та з низьким рівнем обробки. І хоча дані сфери характеризуються 

порівняно низьким потенціалом інноваційної активності й ефективності, для 

них державна фінансова підтримка є пріоритетною. Так, у ці галузі держава 

вкладає близько 70% бюджетних коштів, переважна частина яких (понад 50%) 

припадає на паливну промисловість і чорну металургію; 

– подальше відставання України у технологічному розвитку від 

розвинених країн світу; 

– погіршення інноваційної культури суспільства; 

– нестабільна політична ситуація в країні; 

– неспроможність країни сплачувати борги Міжнародному 

Валютному Фонду;  

– наслідки світових кризових явищ, які позначились на економіці 

країни; 

– залежність України від паливних ресурсів інших країн; 

– міграція носіїв приватного інтелектуального капіталу за кордон 

внаслідок низької платоспроможності вітчизняних організацій. 

За висновками автора, основними зовнішніми факторами прямого впливу 

виступають [106], по-перше, відсутність законодавчого захисту інтелектуальної 

власності, а також нестача об’єктивної інформації про існуючий 

інтелектуальний потенціал країни. Неузгодженість інноваційного законодавства 

з нормами корпоративного, інвестиційного, податкового, соціального права. 

По-друге, непослідовність дій держави щодо підтримки суб’єктів 

інноваційної діяльності, яка полягає не лише в ігноруванні чинних норм 

законодавства та призупиненні дій статей законів стосовно фінансової 

підтримки інноваційної діяльності, а й відсутності ефективної законодавчої 

бази для розвитку інноваційного підприємництва. 

По-третє, недосконалість інституційно-правових механізмів для 

повноцінного формування ефективної системи органів публічного управління. 

Основними завданнями цієї системи мають стати регулювання суб’єктів 
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інноваційної діяльності, стимулювання здійснення капіталовкладень в 

інновації. Натомість, в умовах обмежених ресурсів, безліч установ, 

приналежних до різних юрисдикцій, ведуть між собою нездорову конкуренцію. 

Для українського політико-економічного середовища характерна, з одного 

боку, надмірна структурованість публічного управління зі значною кількістю 

міністерств, агентств, служб, а з іншого – внаслідок дублювання функцій цих 

структур, відсутність у них відповідальності за інноваційну політику. 

По-четверте, безсистемність, непослідовність державної інноваційної 

політики, низький рівень державних витрат на розвиток науково-

технологічного потенціалу, здійснення ДіР, обумовлений недостатнім 

економічним стимулюванням інноваційної діяльності та відсутністю її 

державної підтримки. Надмірна бюрократизація процедури державної 

реєстрації, ліцензування, сертифікації, системи контролю та дозвільної 

практики, регулювання орендних відносин внаслідок слабкої нормативно-

правової бази щодо регулювання розвитку інноваційної інфраструктури та 

трансферу технологій.  

По-п’яте, відсутність умов для формування повноцінної 

загальнодержавної інфраструктури інформаційного забезпечення інноваційної 

діяльності та становлення інституцій венчурного фінансування як 

найефективніших інструментів забезпечення процесів реалізації інновацій, 

залучення капіталовкладень в інноваційну сферу. Звідси – труднощі у 

здійсненні трансферу технологій внаслідок їхнього недостатнього 

інституційного забезпечення. Ці чинники істотно перешкоджають розвитку 

науково-дослідної та технологічної кооперації в інноваційній сфері. 

По-шосте, неналежне інвестування та венчурне фінансування для 

здійснення значних технологічних змін, спричинене надзвичайно низьким 

попитом на високотехнологічну українську продукцію на внутрішньому і 

зовнішньому ринках. Таку ситуацію можна пояснити, з одного боку, низькою 

конкурентоспроможністю більшості інноваційних розробок та орієнтацією 

підприємств на консервативні схеми виробництва і ринки збуту, а з іншого – 
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невідповідністю існуючої системи організації виробництва і рівня менеджменту 

завданням інноваційного розвитку. Як результат – невелика кількість партнерів 

в інноваційній сфері та неспроможність протидіяти іноземним конкурентам, що 

створює бар’єри виходу інноваційного підприємства на міжнародні ринки.   

З-поміж основних внутрішніх факторів гальмування розвитку 

інноваційного підприємництва [106] є, по-перше, малоефективний механізм 

підвищення кваліфікації і отримання досвіду для працівників, залучених в 

інноваційну сферу розвитку й водночас відсутність бажання підприємців брати 

на себе ризики щодо створення нового продукту, процесу чи поліпшення 

існуючих, а також щодо економічної, соціальної та моральної відповідальності 

за їхній кінцевий результат внаслідок низької підтримки підприємців з боку 

органів влади. 

По-друге, неприйнятний стан промислово-виробничого обладнання у 

більшості галузей, застарілість основних фондів. 

По-третє, непопулярність з-поміж українських підприємців структур, які 

спеціалізуються на зборі, акумулюванні та обробці науково-технологічної, 

економічної інформації з метою її оперативного застосування. 

По-четверте, переважне використання більшістю підприємців власних 

фінансів при вирішенні питань інноваційного характеру. Водночас слабке 

орієнтування державних і недержавних фінансових структур на інвестування 

інновацій.  

Тобто, з вищезазначеного, можна зробити висновок, що недосконале 

інституційне середовище інноваційної діяльності в Україні виникло внаслідок 

слабкості формальних інститутів (захист інтелектуальної власності, рівень 

розвитку фінансового ринку, технологічне оснащення, рівень освіти, 

незалежність судової влади, державні та суспільні структури), дефектністю 

неформальних інститутів (довіра суспільства до органів державної влади, рівень 

громадської культури, існування людського капіталу) та присутністю 

інституційних пасток (влада – власність, корупція, «тінізація» економіки). 
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Щоб подолати вказані фактори гальмування розвитку інноваційного 

підприємництва, необхідно застосувати досвід розвинених країн, описаний в 

параграфі 2.1. нашого дослідження, що засвідчує високу ефективність моделі 

«повного інноваційного циклу» та втручання держави в інноваційні процеси, 

які повинні функціонувати з огляду на такі аспекти як налагодження науково-

технічної співпраці українських МСП з міжнародними партнерами; організація 

трансферу технологій від науково-дослідних структур до МСП; взаємозв’язки з 

місцевими органами влади у площині поширення інновацій; проведення 

регулярних навчань для підприємців; перманентний моніторинг інноваційного 

потенціалу регіону; інформаційні, консультаційні, фінансові й освітні послуги; 

співпраця зі структурами та експертами, які спеціалізуються на підтримці 

бізнесу у сфері інновацій. 

 
2.3. Методичний інструментарій оцінювання інституційного 

розвитку інноваційного підприємництва в областях України 

 

Аналіз особливостей інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва в Україні, проведений у параграфі 2.2, показав, що на 

макроекономічному рівні не відбувається комплексного дослідження 

інституційного розвитку інноваційного підприємництва. У більшості випадків 

існуючі оцінювання дозволяють визначити лише рівень економічного або 

інноваційного розвитку підприємств. Повністю відсутні методики щодо 

визначення рейтингів областей, навіть останній звіт з регіональної 

конкурентоспроможності було проведено у 2013 році за підтримки 

Всесвітнього економічного форуму [107]. Відтак, обґрунтування необхідності 

інституційного розвитку інноваційного підприємництва актуалізує розробку 

методичного підходу до його оцінювання, що уможливить ідентифікацію 

слабких та сильних сторін інституційного забезпечення за компонентами ІРІП. 

Під час виконання дослідження розроблено та запропоновано методику 

оцінювання рівня інституційного розвитку інноваційного підприємництва за 
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регіонами України на основі побудови загального рейтингу областей за 

Індексом ІРІП ( ISIEI ), яка передбачає здійснення визначеної послідовності 

етапів, узагальнених на рис. 2.7. 

Відповідно до наведеної методики, на першому етапі відбувається 

виділення на основі аналізу джерел [55-76] складових ІРІП за групами, 

охарактеризованих у параграфі 1.2, що будуть розглядатися надалі з вагомістю, 

визначеною шляхом опитування експертів, за допомогою методу SMART [108]:  

1. Культурно-демографічні чинники – 1K ; 

2. Політико-правові чинники – 2K ; 

3. Економічні чинники – 3K ; 

4. Науково-технологічні чинники – 4K ; 

5. Інноваційні чинники – 5K . 

Метою другого етапу є попередній відбір індикаторів за кожною групою 

складових шляхом експертного опитування, який полягає у виключенні 

індикаторів, які на думку експертів, не належать до досліджуваної 

проблематики. 

Метою третього етапу є вдосконалення та оптимізація систем 

індикаторів за кожною із визначених груп чинників за допомогою методу 

DEMATEL [109]. Це дозволяє задовольнити основні вимоги до індикаторів 

(критеріїв) оцінювання, зокрема, повноти, мінімальності та ненадмірності 

шляхом виключення з початкової множини індикаторів за кожною із 

визначених складових таких показників, які корелюють з іншими, мають 

подібний зміст, не відповідають завданню наукового дослідження, не несуть 

інформативного та смислового навантаження. 

Для застосування методу DEMATEL необхідним є розрахунок 

інтегральних рівнів взаємовпливів та взаємозалежностей між окремими 

індикаторами початкової множини індикаторів кожного із визначених 

складових. Дана процедура здійснюється в декілька етапів: 



125 

 

Етап 2. Попередній відбір індикаторів за кожною групою чинників 

Етап 3.Оптимізація множини індикаторів за кожною групою чинників за допомогою 

методу DEMATEL: ;,...,, 1
1

2
1

1
11

mKKKK   ;,...,, 2
2

2
2

1
22

mKKKK   

Етап 6. Застосування інструментарію БКА: 6.1. TOPSIS  та 6.2. VIKOR 
  
6.1.1. Побудова нормалізованої матриці 
рішень для кожного індикатора 

6.1.2. Розрахунок зваженої 
нормалізованої матриці рішень для 
кожної групи чинників 

Етап 5. Збір первинних та статистичних даних  

5.1. Формування експертних груп з 
керівників інноваційних підприємств, 
держслужбовців та науковців 

5.2. Розробка анкети для експертного 
опитування щодо переліку індикаторів 
та оцінювання рівня ІРІП  

6.1.3.  Визначення максимально 
позитивної та максимально негативної 
альтернативи для кожної групи 
чинників 6.1.4. Визначення ступеня близькості 
заданих альтернатив до IPA та INA для 
кожної групи чинників 

Етап 1. Виділення групи чинників інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва (ІРІП): 521 ;...;; KKK . 

 

5.3. Проведення експертного опитування, обробка результатів та аналіз даних  

Етап 4. Визначення вагових коефіцієнтів індикаторів на основі використання методу 

SMART: 521 ;...;; WWW . 

6.1.5. Визначення відносної близькості 
заданих альтернатив до IPA та INA 
 

Етап 7. Визначення  загального рейтингу областей за індексом ІРІП за двома методами 

6.2.1. Побудова нормалізованої матриці 
рішень для кожного індикатора 

6.2.2. Визначення максимально 
позитивної та максимально негативної 
альтернативи для кожної групи 
чинників 
6.2.3.  Визначення відстані та 
найгіршого значення для кожної групи 
чинників 
 
6.2.4. Визначення значення індексу ІРІП 
 

 Рис. 2.7. Етапи оцінювання рівня інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва областей України (авторська розробка) 
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1. Побудова матриць взаємозалежності індикаторів кожної із визначених 

складових. Для цього на основі експертних даних побудуємо матриці 

kk nn

ks
ij

ks pP


 , які за 4-бальною шкалою ( 4 – сильний вплив; 3 – помірний 

вплив; 2 – незначний вплив; 1 – слабкий вплив; 0 – відсутність впливу) 

відображають рівні залежності одних індикаторів від інших (вплив i - го від j - 

го індиктора; s  – номер експерта, kn  – кількість аналізованих індикаторів 

початкової множини індикаторів за k - ю складовою, причому при 1k  

здійснюється оцінювання взаємовпливів та взаємозалежностей індикаторів за 

культурно-демографічними чинниками; при 2k  – політико-правовими 

чинниками; при 3k  – економічними чинниками; при 4k  – науково-

технологічними чинниками; при 5k  – інноваційними чинниками. 

2. Обчислення матриць «середніх значень» за складовими, які будуть 

використовуватися для подальшого аналізу. Їх отримаємо як середнє 

арифметичне оцінок експертів: 
kk nn

k
ij

k eE


 , в якій 



kM

s

ks
ij

k

k
ij p

M
e

1

1
 ( kM  – 

кількість експертів за k - ю складовою).  

Таким чином, матриця взаємовпливів та взаємозалежностей індикаторів 

початкової множини індикаторів за k - ою складовою матиме наступний вигляд: 
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3. Нормалізуємо одержані матриці kE  за допомогою наступного 

співвідношення:  

kkk EsD          (2) 

де ks  – коефіцієнт нормалізації визначається на основі формули 
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4. Відповідно до методу DEMATEL, модифікуємо інтегральні матриці 

взаємовпливів для кожного аспекту BSC на основі наступного співвідношення: 
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Розрахуємо суми рядків k
iR  і стовпчиків k

jU  інтегральної матриці kT  

( 5...,,2,1k ), які відображають рівні інтегральних взаємовпливів та 

взаємозалежностей визначених індикаторів для кожного k -ої складової як 

сукупність прямих й опосередкованих взаємовпливів та взаємозалежностей між 

ними:  
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Якщо k
jU  – сума j -го стовпця матриці kT , тоді вона відображає 

інтегровану залежність (пряму й опосередковану) j -го індикатора від інших у 

межах k -ої іскладової. Коли ij  , це означає, що сума рядків і стовпців 

k
i

k
i UR   показує індекс сили впливу обох (вхідних і вихідних) взаємозв’язків i -

го індикатора, тобто – рівень (ранг) даного індикатора в загальній взаємодії. 

Таким чином, якщо 0 k
i

k
i UR , тоді i -й індикатор k -ої складової впливає на 

інші індикатори у межах цієї ж складової, а якщо 0 k
i

k
i UR , тоді вона є 

залежною від інших індикаторів. 

5. Побудова карти взаємозалежностей між окремими індикаторами для 

кожної складової та визначення оптимізованої системи індикаторів для кожної 

складової. 
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На основі даних матриць kT  експертним шляхом визначаємо порогове 

значення сили взаємовпливу – ks . Щоб уникнути надмірної кількості 

взаємозалежностей між індикаторами, враховуються лише ті елементи, 

значення яких перевищує порогове, саме вони й включені в табл. І1 Додатку І. 

Таким чином, оцінювання рівня інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва запропоновано здійснювати за п’ятьма групами чинників, які 

представлені 53 індикаторами. З метою забезпечення зручності подальших 

розрахунків визначено позначення показників, які наведено у табл. І1 Додатку І. 

 

Таблиця 2.8 

Вагові значення індикаторів ІРІП 

Індикатори ІРІП 

1W = 0,182 2W =0,192 3W = 0,203 4W = 0,209 5W = 0,214 

1K  w  2K  w  3K  w  4K  w  5K  w  

1

1K  0,075 1

2K  0,103 1

3K  0,067 1

4K  0,110 
1

5K  0,090 
2

1K  0,075 2

2K  0,103 2

3K  0,059 2

4K  0,110 
2

5K  0,096 
3

1K  0,090 3

2K  0,132 3

3K  0,076 3

4K  0,098 
3

5K  0,102 
4

1K  0,090 4

2K  0,118 4

3K  0,076 4

4K  0,086 
4

5K  0,113 
5

1K  0,090 5

2K  0,118 5

3K  0,067 5

4K  0,086 
5

5K  0,113 
6

1K  0,119 6

2K  0,103 6

3K  0,084 6

4K  0,086 
6

5K  0,102 
7
1K  0,060 7

2K  0,088 7

3K  0,084 7

4K  0,123 
7

5K  0,113 
8
1K  0,119 8

2K  0,103 8

3K  0,059 8
4K  0,098 

8
5K  0,090 

9
1K  0,149 9

2K  0,132 9
3K  0,067 9

4K  0,098 
9
5K  0,090 

10
1K  0,134   10

3K  0,067 10
4K  0,104 

10
5K  0,090 

 

11
3K  0,071 

 
12
3K  0,071 
13
3K  0,071 
14
3K  0,080 

Джерело: розроблено автором 

 

Метою четвертого етапу є визначення вагових коефіцієнтів для 

виокремлених індикаторів шляхом опитування експертів за допомогою 

використання методу SMART, запропонованого В. Едвардсом [108]. 
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Розраховані вагові значення показників систематизовано у табл. 2.8. 

Метою п’ятого етапу є збір первинних та статистичних даних, який 

складається з декількох підетапів: формування експертних груп з керівників 

інноваційних підприємств, держслужбовців й науковців у кожній області 

України та становить мінімум 5 осіб, детальний перелік яких представлено у 

Додатку Л; розробка анкети для експертного опитування щодо переліку 

індикаторів та оцінювання рівня ІРІП, зазначена в Додатку З; проведення 

експертного опитування, обробка результатів та аналіз зібраних даних.  

Інформаційною базою дослідження стали статистичні дані Державної 

служби статистики, а також первинні дані, отримані за допомогою опитування 

експертів.  

Позначимо k
ijr  – значення i - ї області за j -м індикатором k -ої складової 

та будуємо в програмі Excel вихідну матрицю рішень на основі регіональних 

даних Державної служби статистики та балів, отриманих шляхом анкетування 

експертів. 

Метою шостого етапу є визначення рейтингів окремих областей за 

допомогою: 6.1. методу TOPSIS та 6.2. методу VIKOR [110-112], які 

складаються з п’яти підетапів: 

6.1.1. Відповідно до процедури застосування методу TOPSIS на цьому 

кроці необхідно нормалізувати матриці «рішень», де km – кількість індикаторів 

за k - ою складовою:  
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6.1.2. На наступному кроці здійснимо «зважування» одержаних 

нормалізованих матриць за допомогою формул:  
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6.1.3. Визначимо для кожної складової дві штучні альтернативи 
kA  і 

kA  – максимально позитивну та максимально негативну альтернативи 

відповідно, враховуючи характер монотонності цільових функцій критеріїв 

оцінювання: 
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де kKmax  та kKmin  – множини індикаторів (за k -ою складовою), які мають 

монотонно зростаючу та монотонно спадну цільову функції відповідно.  

6.1.4. Далі необхідно обчислити «відстані» від кожної альтернативи до 

максимально позитивної  та максимально негативної альтернатив для кожної 

складової за формулами: 
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6.1.5. Загальний показник утворюється із співвідношення:  
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Основні результати розрахунків згідно з процедурою методу TOPSIS, які 

визначають пріоритетність стратегічних ініціатив для досягнення кожної 

стратегічної цілі, наведені в таблицях Додатку І. 

6.2.1. Відповідно до процедури застосування методу VIKOR на цьому 

кроці необхідно нормалізувати матриці «рішень»:  
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6.2.2. Визначимо для кожної складової дві штучні альтернативи 
kA  і 

kA  – максимально позитивну та  максимально негативну альтернативи 

відповідно, враховуючи характер монотонності цільових функцій критеріїв 

оцінювання: 
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де kKmax  та kKmin  – множини індикаторів (за k -ю групою складових), які 

мають монотонно зростаючу та монотонно спадну цільову функції відповідно. 

Ці дві штучно створені альтернативи будуть максимально позитивною (PIA) й 

максимально негативною (NIA) альтернативами.  

6.2.3. Далі визначимо для кожної з альтернатив значень k
iS  та k

iR   
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– відстань від i - ої альтернативи до максимально позитивної альтернативи; 
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 iR  – максимальне відхилення досліджуваної альтернативи від 

максимально позитивної альтернативи; 
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6.2.4. Для обчислення значення рейтингової оцінки змінимо характер 

монотонності цільової функції шляхом перетворення: 
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де i
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i

SS max , i
i

RR min , i
i

RR max . 

  – це ваговий коефіцієнт, який враховує «більшість критеріїв». Коли 

1 , він є процесом прийняття рішень, які могли б використовувати стратегію 

урахування усіх критеріїв. З іншого боку, чим v  ближче до  0, враховується 

більшою мірою. Основні результати розрахунків, згідно з процедурою методу 

VIKOR, які визначають пріоритетність стратегічних ініціатив для досягнення 

кожної стратегічної цілі, наведені у табл. Додатку І. 

Метою сьомого етапу є формування списку областей за Індексом 

інституційного розвитку інноваційного підприємництва. Результати методу 

TOPSIS представлені у табл. 2.9.  

Таблиця 2.9 

Області за Індексом інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва, 2017 р., TOPSIS 

Область 
Значення інститутів ІРІП 

1K  2K  3K  4K  5K  

Вінницька 0,315 0,7157 0,3859 0,0579 0,0358 

Волинська 0,284 0,5973 0,3735 0,0806 0,0173 

Дніпропетровська 0,341 0,4545 0,4789 0,2679 0,3242 

Донецька 0,333 0,3561 0,2973 0,0629 0,0492 

Житомирська 0,265 0,6079 0,3795 0,0816 0,0386 

Закарпатська 0,346 0,9011 0,3701 0,0488 0,0188 

Запорізька 0,313 0,4227 0,3910 0,1654 0,1670 

Івано-Франківська 0,327 0,7417 0,3754 0,0531 0,0327 

Київська 0,273 0,8077 0,4101 0,1648 0,0727 

Кіровоградська 0,268 0,5874 0,3816 0,0131 0,1112 

Луганська 0,293 0,5335 0,3042 0,0820 0,0015 

Львівська 0,387 0,4568 0,4000 0,1365 0,1210 

Миколаївська 0,280 0,6512 0,3700 0,0584 0,1307 

Одеська 0,384 0,5848 0,3985 0,1307 0,0550 

Полтавська 0,280 0,6070 0,3965 0,0515 0,0391 

Рівненська 0,310 0,6469 0,3717 0,0418 0,0192 
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Сумська 0,284 0,6843 0,3676 0,0843 0,0548 

Тернопільська 0,320 0,7468 0,3727 0,0439 0,0487 

Харківська 0,430 0,2896 0,3939 0,3763 0,1627 

Херсонська 0,297 0,6459 0,3765 0,0463 0,0253 

Хмельницька 0,339 0,8085 0,3799 0,1491 0,0274 

Черкаська 0,270 0,5630 0,3745 0,0260 0,0437 

Чернівецька 0,325 0,7365 0,3737 0,0154 0,0121 

Чернігівська 0,270 0,5920 0,3783 0,0151 0,2056 

м.Київ 0,761 0,5581 0,6736 1,0000 0,7403 
Джерело: розроблено автором 
Для перевірки достовірності результатів, отриманих на основі методу 

TOPSIS, було використано інший інструмент БКА – метод VIKOR, результатом 

якого є список областей, представлений у табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 
Області за Індексом інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва, 2017 р., VIKOR 

Область 
Значення інститутів 

1K  2K  3K  4K  5K  

Вінницька 0,540 0,580 0,243 0,034 0,056 
Волинська 0,288 0,553 0,166 0,035 0,028 

Дніпропетровська 0,508 0,579 0,606 0,271 0,434 
Донецька 0,159 0,000 0,074 0,033 0,115 

Житомирська 0,229 0,556 0,188 0,038 0,062 
Закарпатська 0,671 0,940 0,144 0,027 0,033 

Запорізька 0,346 0,391 0,330 0,161 0,215 
Івано-Франківська 0,571 0,854 0,193 0,030 0,066 

Київська 0,496 0,837 0,468 0,120 0,132 
Кіровоградська 0,102 0,585 0,194 0,004 0,413 

Луганська 0,000 0,270 0,000 0,040 0,000 
Львівська 0,624 0,434 0,389 0,105 0,199 

Миколаївська 0,299 0,541 0,225 0,049 0,132 
Одеська 0,674 0,700 0,385 0,098 0,114 

Полтавська 0,302 0,647 0,361 0,032 0,080 
Рівненська 0,378 0,739 0,152 0,014 0,030 
Сумська 0,277 0,658 0,175 0,052 0,069 

Тернопільська 0,459 0,832 0,130 0,019 0,079 
Харківська 0,364 0,137 0,387 0,331 0,585 
Херсонська 0,311 0,615 0,153 0,026 0,044 

Хмельницька 0,654 0,754 0,192 0,072 0,052 
Черкаська 0,286 0,523 0,198 0,015 0,058 

Чернівецька 0,505 0,764 0,121 0,004 0,016 
Чернігівська 0,173 0,565 0,173 0,003 0,193 

м.Київ 0,895 0,658 0,830 1,000 0,700 
Джерело: розроблено автором 
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Отримані результати оцінювання ІРІП дають можливість провести 

кластеризацію методом дискримінантного аналізу та на основі результатів, 

виділити область-лідера, а також області, які можуть бути об’єднані у кластери 

за значенням компонент ІРІП, задля розробки пропозицій щодо їхніх 

перспектив розвитку та визначення стратегічних пріоритетів реформування 

інституційної структури інноваційного підприємництва в Україні.   

 
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 
1. Узагальнення досвіду реалізації державної політики розвитку 

інноваційного підприємництва в зарубіжних країнах дозволило визначити 

такі її ключові пріоритети: державне стимулювання здійснення інвестицій в 

наукову та інноваційну сфери; впровадження ефективних заходів щодо 

забезпечення рівних можливостей для молоді під час вступу до закладів 

вищої освіти (ЗВО) та здобуття освіти загалом; посилення продуктивної 

співпраці державного та приватного сектора, а також приватного секторів із 

ЗВО в сфері досліджень і розробок (ДіР); запровадження податкових пільг 

для стартапів на проведення ДіР; надання фінансової підтримки, податкових 

кредитів малим та середнім підприємствам (МСП) з метою сприяння 

працевлаштуванню висококваліфікованого персоналу для роботи у сфері 

ДіР; сприяння розвитку інноваційної інфраструктури; запровадження 

механізму часткового покриття витрат підприємств на реалізацію 

інноваційних проектів; стимулювання трансферу технологій; надання 

преференцій для засновників інноваційних підприємств тощо. 

2. Розкрито сучасні реалії інституційного забезпечення інноваційного 

підприємництва в Україні. Визначено, що недосконалість інституційного 

середовища інноваційної діяльності в Україні обумовлена несформованістю 

формальних інституцій та механізмів забезпечення їх виконання, 

нерозвиненістю неформальних інституцій, що породжує інституційні 

бар’єри, дисфункції та пастки. Наведено структуру інституційно-
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організаційного забезпечення розвитку інноваційного підприємництва в 

Україні, яка за роки незалежності неодноразово реформувалась. 

3. Аналіз нормативно-правових документів, які регулюють інноваційну 

діяльність та інноваційне підприємництво дозволив дійти висновків, що його 

правове регулювання ведення діяльності інноваційних підприємницьких 

структур є недосконалим. Мають місце суперечності та неузгодженості у 

діючому законодавстві. Так, податкові пільги та преференції на підтримку 

розвитку та діяльності інноваційних підприємств виключено із статей Закону 

«Про інноваційну діяльність». Також у зазначеному Законі відсутні поняття 

«інноваційне підприємництво», «стартап», «комерціалізація інноваційної 

продукції», що призводить до труднощів у започаткуванні та здійсненні 

інноваційної підприємницької діяльності. Недосконалим є правове 

забезпечення надання пільг та преференцій стартапам в аспекті 

оподаткування та митного регулювання їх діяльності. Потребує 

доопрацювання Закон України «Про наукові парки» у частині впровадження 

механізмів комерціалізації інноваційних проектів науковими парками в 

Україні; Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» – в 

частині стимулювання розвитку дослідницької інфраструктури, що має 

відігравати роль генератора знань та ідей, створювати нові інтелектуальні 

продукти, які б комерціалізувались інноваційними підприємствами. 

Актуальною є необхідність вироблення і запровадження дієвого механізму 

державного контролю за цільовим використанням бюджетних ресурсів 

центральними органами виконавчої влади, спрямованих на інноваційний 

розвиток. 

4. З метою проведення комплексного аналізу рівня інституційного 

розвитку інноваційного підприємництва (ІРІП) в областях України, 

розроблено методичний інструментарій його рейтингового оцінювання, що 

базується на побудові інтегрального Індексу ІРІП з використанням 

інструментарію багатокритеріального аналізу (методів TOPSIS та VIKOR) за 

запропонованою послідовністю етапів.  
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5. Розроблений і застосований інструментарій рейтингового оцінювання 

рівня ІРІП дав змогу отримати інформаційний базис для проведення 

кластеризації областей України. За результатами оцінювання встановлено, 

що в Україні наявний значний розрив між областями за рівнем розвитку 

інституційних умов для здійснення інноваційної підприємницької діяльності, 

що є свідченням недосконалості державної та регіональної політик 

забезпечення інноваційного розвитку. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИТЦВА В УКРАЇНІ 

3.1. Перспективи розвитку інноваційного підприємництва в 

Україні на основі кластерного підходу 

 

Провівши оцінювання інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва на основі багатокритеріального аналізу методами TOPSIS та 

VIKOR, було отримано у параграфі 2.3 рейтингові оцінки областей України 

за Індексом ІРІП, представлені у табл. Н.1 Додатку Н. 

Дискримінантний аналіз передбачає побудову функції й обчислення 

інтегрального показника за допомогою математично-статистичних методів. 

На підставі цього можна здійснити кластеризацію досліджуваних суб’єктів 

залежно від значення дискримінантної функції. Дискримінантна функція – це 

показник, розроблений на засадах дискримінантного аналізу, у якому 

відтворюються значення інших даних, скоригованих відповідно до їхньої 

важливості та інших чинників. Він дозволяє поєднати в одному показнику 

багато різних за назвою, одиницями виміру, вагомістю та іншими ознаками 

чинників [150]. 

Алгоритм кластеризації складається з 5 етапів та полягає у виділенні 

груп кластерів на основі методів багатокритеріального і дискримінантного 

аналізу, з метою формування рекомендацій для кожного кластера. 

Рекомендації пропонуємо розділити на загальні – для кожного кластера та 

специфічні – для кожної області. Алгоритм кластеризації представлений на 

рис. 3.1. 

Етап 2.1–2.2. Ранжування областей за кожним критерієм на основі 

методу TOPSIS та VIKOR полягає у визначенні рангу області за рейтинговою 

оцінкою кожного критерію, зображеної у табл. Н.2–Н.6 Додатку Н.  
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5.1. Загальні рекомендації: 
для кожного кластера 

 

5.2. Специфічні рекомендації: 
для кожної області 

Етап 2.2 Ранжування областей за 
кожною інституцією на основі методу 

VIKOR 

Етап 2.1 Ранжування областей за 
кожною інституцією на основі методу 

TOPSIS  

3.1. Дослідження 
причин 

розходження 

Етап 1. Застосування результатів оцінювання інтегрального рейтингу ІРІП на 
основі БКА: метод TOPSIS та VIKOR (табл. Н.1 Додаток Н) 

Етап 5. Розробка рекомендацій для кожного кластера щодо його розвитку 

Етап 4.2. Знаходження векторів середніх значень областей для кожної групи 

3. Перевірка 
узгодженості 
результатів 

Етап 4.1. Виділення групи 5 кращих та 5 гірших областей за найвагомішим К 

Етап 4.3. Знаходження матриць центрованих значень областей по кожній групі 

Етап 4.4. Обчислення об’єднаної коваріаційної матриці досліджуваних областей та 
оберненої матриці 

Етап 4. Формування 
кластерів на основі 
дискримінантного 

аналізу 
  

Етап 4.5. Обчислення вектора параметрів дискримінантної функції 

Етап 4.6. Розрахунок середніх значень дискримінантної функції по кожному класу 
і обчислення константи дискримінації  

Етап 4.7. Обчислення значення дискримінантної функції  

Етап 4.8. Порівняння значення кожної області з константою дискримінації і 
віднесення об’єкта в залежності від результату до одного з класів 

 

Рис. 3.1. Алгоритм кластеризації областей за інституційним розвитком 

інноваційного підприємництва в Україні 

Джерело: розроблено автором 
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У табл. 3.1. зазначено інтегральне ранжування на основі методу 

TOPSIS з урахуванням усіх критеріїв.  

Таблиця 3.1 

Ранжування на основі методу TOPSIS 

Область 
Значення компонент ІРІП Рейтингова 

оцінка 
Ранг 

1K  2K  3K  4K  5K  

м.Київ 0,761 0,5581 0,6736 1,0000 0,7403 0,715 1 
Дніпропетровська 0,341 0,4545 0,4789 0,2679 0,3242 0,557 2 
Вінницька 0,315 0,7157 0,3859 0,0579 0,0358 0,499 3 
Харківська 0,430 0,2896 0,3939 0,3763 0,1627 0,416 4 
Хмельницька 0,339 0,8085 0,3799 0,1491 0,0274 0,395 5 
Запорізька 0,313 0,4227 0,3910 0,1654 0,1670 0,394 6 
Одеська 0,384 0,5848 0,3985 0,1307 0,0550 0,392 7 
Київська 0,333 0,8077 0,4101 0,1648 0,0727 0,390 8 
Миколаївська 0,280 0,6512 0,3700 0,0584 0,1307 0,387 9 
Львівська 0,387 0,4568 0,4000 0,1365 0,1210 0,384 10 
Житомирська 0,265 0,6079 0,3795 0,0816 0,0386 0,383 11 
Закарпатська 0,346 0,9011 0,3701 0,0488 0,0188 0,381 12 
Волинська 0,284 0,5973 0,3735 0,0806 0,0173 0,380 13 
Тернопільська 0,320 0,7468 0,3727 0,0439 0,0487 0,378 14 
Сумська 0,284 0,6843 0,3676 0,0843 0,0548 0,376 15 
Чернівецька 0,325 0,7365 0,3737 0,0154 0,0121 0,375 16 
Полтавська 0,280 0,6070 0,3965 0,0515 0,0391 0,374 17 
Херсонська 0,297 0,6459 0,3765 0,0463 0,0253 0,373 18 
Кіровоградська 0,268 0,5874 0,3816 0,0131 0,1112 0,373 19 
Луганська 0,293 0,5335 0,3042 0,0820 0,0015 0,372 20 
Івано-Франківська 0,327 0,7417 0,3754 0,0531 0,0327 0,371 21 
Черкаська 0,270 0,5630 0,3745 0,0260 0,0437 0,369 22 
Рівненська 0,310 0,6469 0,3717 0,0418 0,0192 0,368 23 
Чернігівська 0,270 0,5920 0,3783 0,0151 0,2056 0,367 24 
Донецька 0,273 0,3561 0,2973 0,0629 0,0492 0,226 25 

Джерело: розроблено автором 

 

Ранжування на основі методу TOPSIS дозволяє провести кластеризацію 

за рейтинговими оцінками, однак пропонуємо застосувати метод VIKOR, 

який дає змогу перевірити достовірність методу TOPSIS, шляхом 

узгодженості результатів застосованих методів, оскільки вони представляють 

два різних алгоритми дії. У разі узгодженості результатів, вважатимемо 

запропоновану методику ефективною. 
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Таблиця 3.2 

Ранжування на основі методу VIKOR 

Область 

Значення компонент Рейтингова 
оцінка 

Ранг 

1K  2K  3K  4K  5K  

м.Київ 0,895 0,658 0,830 1,000 0,700 1,0000 1 
Дніпропетровська 0,508 0,579 0,606 0,271 0,434 0,5119 2 
Харківська 0,364 0,137 0,387 0,331 0,585 0,3993 3 
Київська 0,496 0,837 0,468 0,120 0,132 0,3659 4 
Одеська 0,674 0,700 0,385 0,098 0,114 0,3388 5 
Львівська 0,624 0,434 0,389 0,105 0,199 0,3131 6 
Запорізька 0,346 0,391 0,330 0,161 0,215 0,2851 7 
Хмельницька 0,654 0,754 0,192 0,072 0,052 0,2707 8 
Закарпатська 0,671 0,940 0,144 0,027 0,033 0,2703 9 
Івано-Франківська 0,571 0,854 0,193 0,030 0,066 0,2594 10 
Тернопільська 0,459 0,832 0,130 0,019 0,079 0,2226 11 
Вінницька 0,540 0,580 0,243 0,034 0,056 0,2198 12 
Полтавська 0,302 0,647 0,361 0,032 0,080 0,2195 13 
Кіровоградська 0,102 0,585 0,194 0,004 0,413 0,2097 14 
Миколаївська 0,299 0,541 0,225 0,049 0,132 0,1977 15 
Чернівецька 0,505 0,764 0,121 0,004 0,016 0,1926 16 
Сумська 0,277 0,658 0,175 0,052 0,069 0,1902 17 
Рівненська 0,378 0,739 0,152 0,014 0,030 0,1840 18 
Херсонська 0,311 0,615 0,153 0,026 0,044 0,1635 19 
Чернігівська 0,173 0,565 0,173 0,003 0,193 0,1601 20 
Житомирська 0,229 0,556 0,188 0,038 0,062 0,1587 21 
Черкаська 0,286 0,523 0,198 0,015 0,058 0,1503 22 
Волинська 0,288 0,553 0,166 0,035 0,028 0,1477 23 
Донецька 0,159 0,000 0,074 0,033 0,115 0,0446 24 
Луганська 0,000 0,270 0,000 0,040 0,000 0,0000 25 

Джерело: розроблено автором 

 

 Етап 3. Для узгодженості результатів, було застосовано коефіцієнт 

рангової кореляції Спірмена   , який обчислюється за формулою 

)1(

6
1

2 




mm

S , де 



m

j
jj rrS

1

2
21 )(  – сума квадратів відхилень рангів 

усіх об’єктів. Коли значення   в діапазоні від 0,8 до 1, тим більш узгоджені 

ранжирування експертів. У нашому дослідженні отримано наступні значення 

коефіцієнту  , які наведено у табл. 3.3, тож можна констатувати, що 

отримані результати на основі методів БКА є значимими.  
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Таблиця 3.3 

Узгодженість методів TOPSIS та VIKOR 

Критерій Коефіцієнт Узгодженість 

1K  0,87 + 

2K  0,82 + 

3K  0,87 + 

4K  0,99 + 

5K  0,96 + 

 За всіма критеріями 0,8 + 
Джерело: розроблено автором 

У контексті визначення перспектив розвитку інноваційного 

підприємництва, пропонуємо сформувати кластери на основі 

дискримінантного аналізу, що дає можливість згрупувати області за 

показником Індексу ІРІП, які ми пропонуємо розділити на 5 груп: 

виокремити лідера, на якого можуть рівнятись інші групи; області з високим 

ІРІП; області з помірним ІРІП; області з низьким ІРІП та області-аутсайдери 

ІРІП.   

 Етап 4. Формування кластерів на основі дискримінантного аналізу, 

який складається з восьми підетапів:  

 4.1. Виділення групи п’яти кращих та п’яти гірших областей на основі 

результатів методу VIKOR, за найбільш узгодженим критерієм ( 4K ), що 

представлені в табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 
Вибірка кращих та гірших областей за науково-технічними інституціями 

Кращі області 
1K  2K  3K  4K  5K  

Дніпропетровська 0,508 0,579 0,606 0,271 0,434 
Харківська 0,364 0,137 0,387 0,331 0,585 
Запорізька 0,346 0,391 0,33 0,161 0,215 
Київська 0,496 0,837 0,468 0,12 0,132 
Львівська 0,624 0,434 0,389 0,105 0,199 
Гірші області  
Черкаська 0,286 0,523 0,198 0,015 0,058 
Кіровоградська 0,102 0,585 0,194 0,004 0,413 
Рівненська 0,378 0,739 0,152 0,014 0,03 
Чернівецька 0,505 0,764 0,121 0,004 0,016 
Чернігівська 0,173 0,565 0,173 0,003 0,193 

Джерело: розроблено автором 
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Для аналізу відібрано 5 дискримінантних змінних: nxxx ,...,, 21 . 

Дискримінантна функція має вигляд: 

554433221154321 ),,,,( xaxaxaxaxaxxxxxf  . 

4.2. Знаходження векторів середніх значень областей для кожної групи 

)1(x  та )2(x , що наведені у табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Результати векторів середніх значень областей для кожної групи 

Кращі області 1K  2K  3K  4K  5K  

Дніпропетровська 0,040 0,103 0,170 0,073 0,121 

Харківська -0,104 -0,339 -0,049 0,133 0,272 

Запорізька -0,122 -0,085 -0,106 -0,037 -0,098 

Київська 0,028 0,361 0,032 -0,078 -0,181 

Львівська 0,156 -0,042 -0,047 -0,093 -0,114 

Гірші області  

Черкаська -0,0028 -0,1122 0,0304 0,0070 -0,0840 

Кіровоградська -0,1868 -0,0502 0,0264 -0,0040 0,2710 

Рівненська 0,0892 0,1038 -0,0156 0,0060 -0,1120 

Чернівецька 0,2162 0,1288 -0,0466 -0,0040 -0,1260 

Чернігівська -0,1158 -0,0702 0,0054 -0,0050 0,0510 

Джерело: розроблено автором 

 4.3. Знаходження матриць центрованих значень областей по кожній 

групі  )1(x  та )2(x . 

 4.4. Обчислення об’єднаної коваріаційної матриці досліджуваних 

областей:     ))(2/1( 2211
21 xxxxmmS

rr
 . 

Таблиця 3.6 

Результати об’єднаної коваріаційної матриці досліджуваних областей 

1K  2K  3K  4K  5K  

0,019429 0,013528 0,00016045 -0,002764 -0,01598 
0,013528 0,03903 0,00549005 -0,00735 -0,02095 
0,00016 0,00549 0,0062294 0,0014829 0,003711 
-0,00276 -0,00735 0,001482875 0,0049077 0,008908 
-0,01598 -0,02095 0,003711375 0,0089075 0,031938 

Джерело: розроблено автором 



143 

 4.5. Обчислення транспонованої матриці )1(S . 

Таблиця 3.7 

Результати транспонованої матриці досліджуваних областей 

1K  2K  3K  4K  5K  

105,0362 -13,7929 -11,53634175 -79,85738 67,13242 
-13,7929 81,30737 -112,580823 81,034093 36,90791 
-11,5363 -112,581 339,987812 -124,8109 -84,3126 
-79,8574 81,03409 -124,8108652 541,94607 -123,461 
67,13242 36,90791 -84,31263637 -123,4609 133,3459 

Джерело: розроблено автором 

 

4.6. Обчислення вектора параметрів дискримінантної функції: 

rxxSA )(
)2()1()1(   . 

 4.7. Розрахунок середніх значень дискримінантної функції по кожному 

класу: Axf )1(
1   та Axf )2(

2   і обчислення константи дискримінації: 

2/21 ffc  , які в нашому дослідженні мають вигляд : 138,241 f ; 

8136,12 f ; точка константи = 11,1622.  

4.8. Порівняння значення кожної області з константою дискримінації і 

віднесення об’єкта в залежності від результату до одного з класів. 

 

Таблиця 3.8 

Ранжування областей на основі дискримінантного підходу  

Області 1K  2K  3K  4K  5K   
Дніпропетровська 0,508 0,579 0,606 0,271 0,434 33,44012 

Харківська 0,364 0,137 0,387 0,331 0,585 25,53543 
Львівська 0,624 0,434 0,389 0,105 0,199 24,12768 
Київська 0,496 0,837 0,468 0,12 0,132 19,55956 
Одеська 0,674 0,7 0,385 0,098 0,114 19,49171 

Запорізька 0,346 0,391 0,33 0,161 0,215 17,02732 
Полтавська 0,302 0,647 0,361 0,032 0,08 13,01442 
Вінницька 0,54 0,58 0,243 0,034 0,056 10,30851 

Кіровоградська 0,102 0,585 0,194 0,004 0,413 6,094872 
Миколаївська 0,299 0,541 0,225 0,049 0,132 5,585125 
Хмельницька 0,654 0,754 0,192 0,072 0,052 5,097766 

Черкаська 0,286 0,523 0,198 0,015 0,058 4,522318 
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Житомирська 0,229 0,556 0,188 0,038 0,062 2,642207 
Волинська 0,288 0,553 0,166 0,035 0,028 2,553089 

Івано-Франківська 0,571 0,854 0,193 0,03 0,066 0,469022 
Сумська 0,277 0,658 0,175 0,052 0,069 0,153752 

Херсонська 0,311 0,615 0,153 0,026 0,044 0,032893 
Рівненська 0,378 0,739 0,152 0,014 0,03 -2,06865 

Чернігівська 0,173 0,565 0,173 0,003 0,193 -2,382 
Чернівецька 0,505 0,764 0,121 0,004 0,016 -2,97274 
Закарпатська 0,671 0,94 0,144 0,027 0,033 -3,05368 

Тернопільська 0,459 0,832 0,13 0,019 0,079 -5,40107 
Луганська 0 0,27 0 0,04 0 -5,63852 
Донецька 0,159 0,000 0,074 0,033 0,115 -6,16707 

Джерело: розроблено автором 

 

Етап 5. Розробка рекомендацій для кожного кластера щодо його 

розвитку. 

5.1. Загальні – рекомендації, що стосуються кластера і включають 

заходи для кожної області у кластері. 

5.2. Специфічні – рекомендації, спрямовані на застосування у 

конкретній області, незалежно від кластера, до якої область потрапила.  

 

Таблиця 3.9 

Кластери ІРІП, сформовані на основі методу TOPSIS та VIKOR за 

допомогою дискримінантного аналізу 

№ Назва групи Коефіцієнт Область, яка потрапила у вибірку 
1 Області з 

активним 
ІРІП 

49,19x  Дніпропетровська, Харківська, Львівська, 
Київська, Одеська 

2 Області з 
помірним 

ІРІП 
11,62≤ х < 19,49 Запорізька, Полтавська 

3 Області з 
низьким ІРІП 

4,67 ≤ х < 11,62 
Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, 

Хмельницька 
4 

області-
аутсайдери 

ІРІП 
х < 4,67  

Черкаська, Житомирська, Волинська, Івано-
Франківська, Кіровоградська, Сумська, 
Херсонська, Рівненська, Чернігівська, 

Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська, 
Луганська, Донецька. 

Джерело: розроблено автором 
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У результаті проведеного аналізу, 14 областей України потрапило у 

вибірку областей-аутсайдерів, що свідчить про незадовільний інституційний 

розвиток інноваційного підприємництва на території України та потребує 

реформ відповідно до вимог євроінтегації та загалом світових викликів 

сьогодення.  

 

3.2. Напрями вдосконалення інституційного розвитку 

інноваційного підприємництва кластерів в Україні 

 

Задекларована у державних актах стратегічного значення 

трансформація в інноваційно-орієнтовану економічну систему розвитку 

регіонів та держави актуалізує питання удосконалення інституційного 

розвитку інноваційної діяльності, зокрема, інноваційного підприємництва в 

Україні та формування рекомендацій на основі проведеної кластеризації ІРІП 

областей України. 

У попередньому параграфі було виокремлено кластери, в які об’єднані 

області на основі дискримінантного аналізу. Вважаємо доцільними наступні 

заходи інноваційної політики держави, зазначені в табл. 3.10–3.12, за 

допомогою яких буде ефективним розвиток інноваційного підприємництва і 

в кластері, і в області. 

У напрямку популяризації підприємництва актуальним, на наш погляд, 

виступає впровадження інструментів ДІП, які умовно можна розділити на 

п’ять груп, а саме нормативно-правові, фінансові, інфраструктурні, а також 

інструменти кадрового забезпечення та соціальної взаємодії. 

Нормативно-правові інструменти орієнтовані на формування такого 

правового поля, в межах якого існували б сприятливі умови для системної 

реалізації з боку суб’єктів малого й середнього бізнесу інноваційних та 

фінансово-інвестиційних проектів, а також ведення міжнародної торгівлі 

інноваціями.  
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Таблиця 3.10 
Заходи державної політики щодо розвитку інноваційного підприємництва кластера з високим ІРІП  

 

 Джерело: розроблено автором  

Області з 
активним ІРІП 

Специфічні заходи для кожної області Загальні заходи для кластера 

Харківська 1. Регіональний офіс підтримки проектів регіонального розвитку. 
Ціль: пошук та диверсифікація зовнішніх ринків, територіальне 
розширення залучення інвестицій, приєднання регіональних 
компаній до міжнародних технологічних ланцюгів і 
коопераційних мереж за допомогою активної міжнародної 
маркетингової діяльності, залучаючи українські дипломатичні 
представництва, а також бізнес-асоціації, діаспору, політиків, 
науковців, зацікавлених у співпраці з Україною. Пріоритети: 
країни Європейського Союзу, США, Канада, Китай, інші країни 
Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки. 
2. Створення та функціонування Обласного ресурсного центру 
(ОРЦ) територіальних громад. Ціль: комплексне залучення у 
регіональний розвиток коштів міжнародних фінансових 
структур (у т. ч. на грантовій основі), проектів міжнародної 
технічної підтримки, кредитів на пільгових умовах або з 
грантовою часткою. 
 
 

1. Реалізація програми «Інноваційне студентство».  
Ціль: перетворення системи вищої освіти і науки на 
повноцінний економічний сектор – рушійний 
фактор формування регіонального інноваційного 
підприємництва. Створення інституційного 
забезпечення з метою комерціалізації знань 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту». 
Розвиток суспільно-побутової та соціально-
культурної студентської інфраструктури. 
2. Програма інформатизації кластера «Електронний 
кластер HLOD». 
Ціль: формування системи електронного управління 
та інформаційного забезпечення щодо прийняття 
ефективних рішень з боку регіональних та місцевих 
органів влади. 
3. Високотехнологічний кластер.  
Ціль: заснування  ефективних високотехнологічних 
та наукомістких промислових підприємств, зокрема, 
середніх і великих, у пріоритетних регіональних 
галузях: машино- та приладобудуванні, легкій, 
харчовій промисловості, транспортно-логістичній 
сфері, зв’язку, ІТ-секторі. 
4. «Наука та інновації». 
Ціль: інтенсифікація інноваційної діяльності в 
кластері. 
 
 

Львівська 1. Інвестиції та бізнес. 
 Ціль: здійснення інвестицій в регіональну економіку з метою 
активізації бізнесу. Системна діяльність у сфері полягає в 
концентруванні на взаємопов’язаних напрямках – розробці 
інвестиційних продуктів, покращенні інвестиційного іміджу 
регіону, введенні на окремих ділянках області інвестиційних 
пільг. 
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продовження табл. 3.10 
 
 

Області з помірним ІРІП Специфічні заходи Загальні заходи 

Одеська 1. Модернізація та подальша розбудова портового 
господарства.  
Ціль: створення сучасних спеціалізованих 
високотехнологічних перевантажувальних терміналів, 
збільшення потужностей морських портів. 
2. Якісний розвиток туристично-рекреаційної 
інфраструктури. 
Ціль: формування передумов для становлення малого 
й середнього бізнесу у туристичній сфері. 

5. Впровадження інноваційно-інвестиційної моделі 
розвитку індустрії кластера 
Ціль:  створення умов для впровадження на 
підприємствах індустрії інноваційних проектів. 
6.  Задоволення потреби кластера в енергетичних 
ресурсах. 
Ціль: вдосконалення структури енергетичного 
балансу за допомогою заміни природного газу на 
енергоресурси, видобуті з відновлюваних джерел 
енергії та альтернативних видів палива, зокрема, на 
об’єктах соціальної сфери. 

Дніпропетровська 1. Енергоефективність та розвиток альтернативної 
енергетики.  
Ціль: Дніпропетровщина може бути територією, на 
якій буде опрацьовано моделі ефективного 
енергоспоживання для багатьох областей України, 
оскільки має науковий потенціал у даній сфері, а 
також є найбільш енергоспоживчою областю 
України.  

Київська 1. Зростання конкурентоспроможності економіки 
периферійних районів області. 
Ціль: просування потенційних можливостей 
периферійних районів, підтримка створення 
виробничих об’єктів та технологічних циклів навколо 
малих міст.  
2. Створення нових та модернізація існуючих галузей 
економіки. 
Ціль: розширення сфери інтелектуальних послуг, 
заснування ноу-хау центрів за участю київських 
наукових закладів та інноваційних підприємців. 
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Таблиця 3.11 
Заходи державної політики щодо розвитку інноваційного підприємництва кластера з помірним ІРІП 

 
 

Джерело: розроблено автором  

Області з помірним ІРІП Специфічні заходи для кожної області Загальні заходи для кластера 
Запорізька 1. Організація та забезпечення діяльності бізнес-

інкубатора «БІ Запоріжжя» з менторським центром 
«бізнес-наставництва». 
Ціль: створення привабливих умов для залучення 
інвесторів на визначеній території – індустріальні 
парки, здійснення комплексу заходів щодо промоції 
інвестиційних можливостей регіону, визначення 
перспективних для інвестування галузей економіки, 
окремих територій та об’єктів, підготовка 
відповідних інвестиційних продуктів.  
2. Проведення інноваційно-інвестиційних форумів в 
області. 
Ціль: маркетингово-промоційна підтримка, 
популяризація секторів та підприємств, які мають 
експортний потенціал, просування регіональних 
брендів на зовнішні ринки. 

1. Розробка концепції індустріальних парків 
кластера. 
Ціль:  створення спроможності кластера залучати 
стратегічні інвестиції на основі ефективного 
використання наявного потенціалу та 
конкурентних переваг кластера, створення умов 
для зростання частки малого та середнього бізнесу 
у структурі економіки кластера. 
 
2. Забезпечення енергонезалежності та формування 
енергоефективного середовища кластера. 
Ціль: розвиток альтернативної енергетики, 
диверсифікація джерел енергопостачання, 
впровадження інструментів зі скорочення 
споживання енергетичних ресурсів та пов’язаних з 
ними витрат, впровадження енергозберігаючих та 
енергоефективних технологій. 
 
3. Розвиток інтелектуального капіталу та сприяння 
продуктивній зайнятості населення. 
Ціль: стимулювання розвитку винахідницької 
діяльності на підприємствах, в установах та 
організаціях; вдосконалення системи підготовки та 
перепідготовки кадрів для потреб економіки 
кластера. 
 

Полтавська Розвиток високотехнологічного аграрного сектору. 
Ціль: нарощення економічного потенціалу аграрних 
підприємств, у тім числі завдяки розвитку 
інноваційного виробництва та підвищення 
продуктивності рослинництва і тваринництва. 
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Таблиця 3.12 
Заходи державної політики щодо розвитку інноваційного підприємництва кластера з низьким ІРІП 

 
 

Джерело: розроблено автором  
 

Вінницька Створення регіонального центру підтримки 
підприємництва. 
Ціль:  створення інформаційно-освітнього простору 
для трансферу інновацій, отримання навичок та 
комунікації суб’єктів МСП Вінницької області. 

1.  Розробка концепції індустріальних парків 
кластера. 
Ціль:  створення у кластері механізму для 
залучення стратегічних інвестицій, 
використовуючи його існуючий потенціал та 
конкурентні переваги, формування умов для 
зростання частки малого та середнього бізнесу у 
структурі економіки кластера. 
 
2. Забезпечення енергонезалежності та формування 
енергоефективного середовища кластера. 
Ціль: розвиток альтернативної енергетики, 
диверсифікація джерел енергопостачання, 
впровадження інструментів зі скорочення 
споживання енергетичних ресурсів та пов’язаних з 
ними витрат, впровадження енергозберігаючих та 
енергоефективних технологій. 
 
3. Розвиток інтелектуального капіталу та сприяння 
продуктивній зайнятості населення. 
Ціль: стимулювання розвитку винахідницької 
діяльності на підприємствах, в установах та 
організаціях; вдосконалення системи підготовки та 
перепідготовки кадрів для потреб економіки 
кластера. 
 

Кіровоградська Прискорення процедури видачі та зростання обсягів 
виділення державної фінансової допомоги суб’єктам 
малого бізнесу, зокрема, мікрокредитів для 
заснування та ведення підприємницької діяльності. 
Ціль: розширення бізнес-середовища.  

Хмельницька Впровадження інноваційних послуг у сфері туризму. 
Ціль: реалізація туристичного потенціалу регіону. 
 
 

Миколаївська Формування перспективних інвестиційних 
можливостей сільських районів  
Ціль:  зростання конкурентоспроможності економіки 
області у тому числі сільських районів.  
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Таблиця 3.13 
Заходи державної політики щодо розвитку інноваційного підприємництва кластера-аутсайдера ІРІП 

 

Джерело: розроблено автором  

Області аутсайдери ІРІП Специфічні заходи для кожної області Загальні заходи для кластера 

Житомирська 
 

1. Створення індустріального парку у місті Житомирі.  
2. Створення коворкінг-центру з поєднанням функцій ІТ-
інкубатора. 
3. Розбудова системи підтримки підприємництва в області 
шляхом удосконалення діяльності Центру підтримки 
підприємництва, розширення напрямів його роботи. 
4. Створення інноваційного консалтингового центру  
Ціль: розвиток інноваційного та конкурентоспроможного 
промислового сектору 

1. Формування бренду для кожної області у 
кластері, залучення інвестицій, розвиток міст і 
сільських територій.  
Ціль: поширення інформації про інвестиційні 
можливості, підвищення привабливості 
областей у кластері. Відкриття нових 
підприємств на території областей кластера із 
залученням іноземних фірм та приватного 
бізнесу. Розвиток існуючого малого та 
середнього бізнесу, за рахунок вкладень 
інвесторів. Збільшення обсягів залучених 
вітчизняних та іноземних інвестицій в області 
кластера. 
2. Зростання рівня інноваційної та 
інвестиційної активності компаній і регіонів, 
осучаснення виробництв, використання 
енерго- та ресурсозберігаючих технологій у 
промислових галузях, заснування 
індустріальних парків, підтримка розвитку 
малого та середнього бізнесу, оптимізація 
структури експорту завдяки підвищенню 
обсягів продукції з великою питомою вагою 
доданої вартості.  
Ціль: економіка стабільного розвитку 
кластера. 
 

Чернівецька 1. Створення бізнес-інкубатора на базі університету. 
Ціль: Формування передумов інноваційного розвитку 
малого бізнесу на Буковині. Сприяння реалізації бізнес-
ідей (стартапів), пошук потенційних інвесторів та 
кредиторів. 
2. Проведення інвестиційного форуму «Чернівецька 
область – привабливий регіон для інвестування». 
Розширення кола інвесторів та формування привабливого 
іміджу області для залучення інвестицій в економіку 
регіону. Забезпечення інформаційної та інституційної 
підтримки, а також маркетингового обслуговування 
інвестиційної діяльності. 

Черкаська Створення індустріального парку в області з необхідною 
інженерно-транспортною інфраструктурою. Розвиток 
офісу із супроводу інвесторів. 
Ціль : стимулювання залучення інвестицій.  
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продовження табл. 3.13 
 

 
 
 
 
 

Області аутсайдери ІРІП Специфічні заходи для кожної області Загальні заходи для кластера 

Волинська  Індустріальний парк «Нововолинськ». Створення 
комплексу індустріальних парків у Литовезькій 
об’єднаній територіальній громаді.  
Ціль: зростання рівня інноваційної та інвестиційної 
активності підприємств і регіонів. 

3. Оптимізація роботи місцевих державних 
адміністрацій, покращення взаємозв’язків між 
регіональними органами державної влади та 
фізичними й юридичними особами за 
допомогою введення системи електронного 
урядування. 
4. Формування успішної мережі підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців різного рівня у сфері 
управління регіональним розвитком. 
5.Підвищення ефективності ведення 
моніторингу оптимального освоєння 
бюджетних коштів, посилення відповідальності 
представників виконавчої влади за 
використання ресурсів, спрямованих на 
вирішення соціально-економічних проблем 
регіонів у кластері. 
Ціль: інституційна основа для ефективного 
регіонального розвитку. 
 

Сумська Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва. 
Ціль: здешевлення кредитних ресурсів та створення 
передумов щодо стимулювання інвестиційної діяльності 
суб’єктів МСП.  

Чернігівська Технологічне оновлення діючих інноваційних 
підприємств з виробництва та переробки продукції 
сільського господарства. 
Ціль: Розвиток високопродуктивного агропромислового 
комплексу та підтримка підприємств АПК області. 

Тернопільська Фінансово - кредитна підтримка бізнесу. 
Ціль: надання банківських кредитів для суб’єктів 
господарювання через механізм покриття половини 
відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб’єктами 
малого і середнього підприємництва для реалізації 
інноваційних проектів. 

Закарпатська Створення нових високотехнологічних виробництв та 
інноваційних підприємств. 
Ціль: розвиток інноваційного потенціалу. 
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продовження табл. 3.13 
 
 

Джерело: розроблено автором  
 

Області аутсайдери ІРІП Специфічні заходи для кожної області Загальні заходи для кластера 

Івано-Франківська  
 
 

Формування ефективної системи управління 
регіоном. 
Ціль: стимулювання створення та підтримка 
діяльності Агенції регіонального розвитку та 
підвищення ефективності діяльності органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
вдосконалення взаємовідносин між ними та 
фізичними і юридичними особами шляхом 
впровадження системи електронного урядування. 

6. Створення сприятливих умов розвитку малого та 
середнього бізнесу. 
Ціль: забезпечення захисту інтересів бізнесу перед 
органами влади у кластері шляхом розвитку 
регіональної мережі бізнес-омбудсмена. 
Розвиток інфраструктури підтримки 
підприємництва, стимулювання створення, 
розвиток та просування місцевих брендів та 
підтримка та стимулювання виробництва продукції 
на експорт. 
 
7. Розвиток людського капіталу. 
Ціль: організація в кластері професійної підготовки 
та перепідготовки трудових ресурсів, зокрема 
молоді, відповідно до сучасних вимог ринку праці, 
формування здорового способу життя, підвищення 
соціальної активності жителів кластера, а також 
застосування ефективних інструментів управління 
регіональним розвитком. 
8. Створення інформаційно-інвестиційного 
порталу кластера. 
Ціль: забезпечення інформаційної підтримки 
підприємництва та налагодження комунікації між 
владою, бізнесом та інвесторами. 
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Слід зазначити, що одним з ключових векторів розвитку 

Європейського Союзу є інноваційна політика, реалізація якої базується на 

тріаді стратегічно важливих програмних документів: наднаціональному, 

національному й регіональному. Основною вважається «Зелена книга 

інновацій» (1995 р.) [151]. Такий підхід дозволяє кожній країні-члену ЄС 

створювати необхідні стратегічні акти для ефективної реалізації державної 

інноваційної політики, зважаючи на такі чинники як, по-перше, відповідність 

національним інтересам; по-друге, увага до особливостей, потреб певного 

регіону чи місцевості країни; по-третє, гармонізація відносин між усіма 

учасниками впроваджуваного інноваційного процесу; по-четверте, чітка 

декларація пріоритетних напрямків розвитку та очікуваних результатів від 

реалізованих інноваційних програм. 

Метою розробки з боку європейських країн власних інноваційних 

стратегій є, насамперед, отримання від загальноєвропейських структур та 

фондів фінансової підтримки для впровадження інноваційних проектів 

розвитку регіонів. В Україні Стратегія інноваційного розвитку перебуває на 

підготовчому етапі й можна припустити, що даний документ Уряд України 

ухвалить упродовж 2019-го року.  

Аналізуючи глобальний аспект реалізації інноваційного процесу, 

зауважимо, що значного звуження набуває так званий національний рівень, й 

дедалі більше сприятливих факторів виникає для здійснення управління 

інноваційними проектами на рівні регіонального характеру. Так, завдяки 

транснаціональним корпораціям, які впроваджують свою інноваційну 

політику з огляду на власні локальні переваги, розташовані часто у різних 

країнах, державні кордони нівелюються, трансформуючи національну 

політику інновацій в регіональну [152]. 

Досліджуючи процес здійснення інноваційної політики в Україні, 

простежується превалювання винятково централізованого управління 

інноваційними програмами. Натомість регіональні особливості залишаються 

поза увагою, а тому сучасній регіональній інноваційній політиці в Україні 
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притаманні з одного боку, залежність та вторинність на противагу 

промисловій, інвестиційній чи освітній політиці, а з іншого – нестача 

фінансових ресурсів та паліативне правове забезпечення процесу 

впровадження інновацій у регіонах.  

Так, незважаючи на існування законних повноважень для місцевих 

органів влади приймати рішення щодо створення та реалізації регіональних 

інноваційних програм розвитку, їхнього фінансування у межах бюджетів 

певного регіону, в Україні на цей час у більшості регіонів відсутні власні 

проекти розвитку інновацій. Наприклад, немає інноваційних програм на 

державному рівні у приморських областях зі значним ресурсним  

потенціалом як-от Одеській, Миколаївській та Херсонській. Проте низка 

областей, зокрема, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська, Чернівецька, 

незважаючи на труднощі, підтримують регіональні інноваційні ініціативи. 

Основними гальмівними чинниками у даному процесі виступають проблеми 

з визначенням джерел фінансування, формулюванням чітких цілей та 

завдань, слабким організаційно-управлінським механізмом реалізації. 

Водночас виглядає малоефективним використання міжнародного, 

зокрема, європейського досвіду впровадження стратегій регіонального 

інноваційного розвитку, оскільки світові ініціативи не зважають на 

можливість реалізації таких програм в умовах деструктивного інституційного 

середовища, надмірного рівня бюрократичних і корупційних чинників, 

неналежної оцінки впроваджуваних проектів та стратегій тощо. Яскравим 

прикладом віддаленості українських реалій від світових стандартів є низька 

позиція України у Глобальному рейтингу інноваційності країн – Global 

Innovation Index. Так, за суб-індексом інституційного середовища й 

інфраструктури Україна знаходиться на 101-му місці з-поміж 127-ми країн 

[153]. 

Отже, необхідною є комплексна трансформація інноваційної політики в 

Україні, за якої даний вектор розвитку держави з похідного повинен набути 

статусу стратегічного.  
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Фінансові інструменти підтримки інноваційного підприємництва 

призначені для забезпечення безперебійного фінансування впроваджуваних 

інноваційних програм, що має базуватись на принципах прозорості, 

стабільності, довгостроковості з погляду визначених цілей, поступовому 

зростанні залучених інвестицій у розвиток інноваційного сектору [156]. 

Метою Європейського Союзу є забезпечення інвестицій у науково-

дослідну сферу щонайменше на рівні 3% ВВП. Оскільки фінансова складова 

інноваційної політики в ЄС реалізується на основі трирівневої системи 

(регіональний, національний та наднаціональний), механізми та фінансове 

стимулювання у всіх країнах та регіонах ЄС відрізняються. Водночас 

спільними ознаками впровадження інноваційних стратегій не залежно від 

регіону в ЄС є, по-перше, перманентне зростання витрат держави на 

фінансування розвитку наукової й техніко-інноваційної галузей.  

По-друге, перевага державних дотацій щодо важливих 

фундаментальних досліджень над прикладними розвідками.  

По-третє, застосування фінансово-економічних механізмів оптимізації 

оподаткування до пріоритетного напрямку розвитку держави чи регіону.  

По-четверте, здійснення фінансової підтримки суб’єктів попиту та 

пропозиції, заохочення взаємозв’язків між ними. Для прикладу, державні 

кошти можуть спрямовувати на спільне фінансування державних і приватних 

науково-дослідних інститутів. 

Аналіз інноваційної діяльності України свідчить про тенденційний 

характер скорочення обсягів державного фінансування даного сектору. Так, з 

2005-го по 2017 рр. частка виділених бюджетних коштів на розвиток 

наукової та науково-технічної галузей зменшилася з 0,47 до 0,33 % ВВП [10]. 

Такий показник є значно нижчим від даних, які демонструє ЄС, де витрати на 

наукову діяльність становлять приблизно 2% ВВП усіх європейських країн. 

На таку ситуацію в Україні впливає неспроможність місцевих бюджетів 

фінансово підтримувати інноваційні проекти, а відсутність будь-яких 

податкових стимулів призводить до нівелювання інноваційної складової як 
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перспективного напрямку розвитку регіонів. За оцінкою фахівців, здійснення 

прямого фінансування шляхом відрахувань з державного та регіональних 

бюджетів є мінімальним. Як правило, скористатись державною підтримкою 

можуть лише 2-3% підприємств від всієї кількості інноваційно спрямованих 

організацій. Це, здебільшого, добувні, металургійні, хімічні підприємства, які 

відзначаються низьким або середнім рівнем технологічного розвитку [164]. 

Таким чином, навіть у цій площині обмеженого асигнування інновацій не 

можна говорити про стимулювання державою інноваційного розвитку 

регіонів. 

Схожа ситуація склалась і у сфері, близькій до інноваційної – галузі 

інформатизації. Незважаючи на декларацію спрощення механізму 

оподаткування у цій сфері, частка пільг у сумарному обсязі є дуже низькою. 

Стимулювання наукових досліджень у галузі інформатизації за допомогою 

лояльної податкової системи перебуває на позначці 1% від загальних обсягів 

пільг із ПДВ та податку на прибуток. Не вплинуло на ситуацію і прийняття 

Податкового кодексу України [163]. 

Очевидно, що такий підхід до галузевої диференціації коштів не 

покращує ситуацію з існуючим застарілим технологічним фондом 

виробничих та промислових підприємств, стримує будь-який структурний 

поступ в економічно важливих сферах суспільного життя.  

Інструменти кадрового забезпечення передбачають підготовку 

висококваліфікованих працівників для формування інноваційної політики, 

що є обов’язковою умовою ефективного функціонування інноваційної 

системи загалом. Вагомість даної групи інструментів пояснюється людським 

фактором генерації інновацій, адже ступінь креативності та новизни 

формується завдяки знанням, здобутим навичкам і здібностям окремих 

особистостей. Так, ті країни, які відзначаються високим рівнем інноваційного 

поступу, наприклад, Фінляндія, користуються спеціально розробленими 

стратегіями розвитку креативності, реалізація яких розпочинається ще у 

навчальному процесі.  
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Загалом ЄС, з метою дієвого впровадження інновацій, акцентує увагу 

на освіті як невід’ємній складовій інноваційної політики загалом. Підготовка 

кадрів перебуває на високому рівну не лише для ведення науково-дослідної 

діяльності, а й з метою забезпечення кваліфікованим персоналом таких 

секторів у системі інновацій як управління, маркетинг, фінанси та ін. До того 

ж простежується значна підтримка високого суспільного статусу науковців, 

дослідників, новаторів [167]. 

Україна завжди відзначалась високим науковим кадровим потенціалом, 

декларуючи ще з 2003-го року формування інноваційної культури як 

пріоритетний напрям розвитку політики інновацій. Утім, тривалі негативні 

тенденції як-от відтік наукових кадрів за межі країни, низький рівень оплати 

праці, нестача кваліфікованого управлінського персоналу, а також 

відсутність талановитих працівників у сферах маркетингу, фінансів тощо, 

призвели до нівелювання популярності науково-дослідної галузі з-поміж 

молоді, а відтак – до кризової ситуації у реалізації інноваційної політики як 

стратегічного вектору соціально-економічного розвитку держави. 

Інфраструктурні інструменти скоординовані на організацію 

ефективних взаємозв’язків між усіма суб’єктами інноваційного процесу. 

Оскільки успішне впровадження інновацій залежить від зусиль багатьох 

підприємств та установ водночас, державні уряди багатьох країн скеровують 

свої ресурси на формування й підтримку кластерів, співпрацю з науково-

дослідними установами, просвітницьку діяльність тощо [6]. Інфраструктурні 

інструменти у контексті інноваційної політики держави здійснюють такі 

функції як консалтингова, посередницька, інформаційна, девелоперська, 

маркетингова [8]. На думку експертів, рівень розвитку інфраструктури прямо 

пропорційний ступеню зрілості інноваційної системи. Компонентами 

інноваційної інфраструктури можна вважати, по-перше, фінансовий аспект, 

який передбачає позабюджетне фінансування інноваційних програм за 

допомогою ринкових структур, зокрема, венчурних й інноваційних фондів, 

біржових та банківських установ, приватних осіб і ін. В Україні такі 
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структури перебувають у зародковому стані розвитку, задовольняючи 

потреби незначної частини інноваційних підприємств малого та середнього 

бізнесу. Так, в українському суспільстві існує невелика кількість венчурних 

чи інноваційних фондів, а приватних інвесторів інноваційних програм – 

загалом одиниці [5]. 

По-друге, виробничо-технологічний аспект у сфері інновацій, що 

обумовлює виникнення та активне функціонування різноманітних 

організаційних форм як-от наукові та технопарки, технологічні бізнес-

інкубатори, spin-off компанії, startup-компанії, кластери тощо. На противагу 

ЄС, в Україні такі структури не забезпечені достатнім рівнем фінансування, 

не володіють потрібними інструментами та методиками, щоб ефективно 

виконувати свої функції, у тім числі підтримувати  інноваційне 

підприємництво. Особливо негативно дана ситуація позначається на 

представниках малого й середнього бізнесу, позаяк вони не спроможні 

самостійно виходити на міжнародний рівень, отримувати необхідний досвід, 

поступаючись потужнішим ринковим конкурентам у швидкості й якості 

виготовлення продукції чи послуг. Бізнес-інкубатори як інноваційні 

структури відзначаються відсутністю спеціалізації у технологічній площині, 

їхня присутність у різних регіонах України є досить незначною [166]. Що ж 

до кластерів, то, внаслідок недостатнього нормативно-правового 

забезпечення, ця форма реалізації інновацій має латентний характер.  

Одним з найуспішніших заходів щодо підтримки інноваційної 

діяльності в Україні стала організація технопарків, які протягом 2000 – 2008 

років, незважаючи на істотні податкові пільги, здійснили податкові 

відрахування у державні бюджети усіх рівнів на суму близько 905 млн. грн.  

Завдяки технопаркам було створено понад 3 тисячі нових робочих місць. 

Втім, після скасування податкових пільг у 2005 р. більшість технопарків 

припинили своє існування. На цей час в Україні успішно працюють лише 

кілька технопарків [166]. Усунення положень із Закону України «Про 

спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних 
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парків» щодо фіскальної державної підтримки технопарків призвело до 

незворотних процесів у діяльності цих структур, внаслідок чого вони не 

змогли відновити своє функціонування. 

По-третє, інформаційний аспект, що значним чином впливає на 

інтенсивність впроваджуваних інноваційних проектів. За висновками 

міжнародних експертів, недосконалість інформаційної інфраструктури 

гальмує створення сприятливих умов для комерціалізації розробок [165]. 

Важливою є інтегрувальна функція інформаційної інфраструктури [171], 

завдяки якій інноваційна система стає цілісною, ідейною, об’єднаною з 

виробництвом в єдиний комплекс, що утворює економіку знань [172]. 

Інформаційна підтримка у сфері інновацій, обумовлена асиметричним та 

динамічним характером інформації, потребує перманентного вдосконалення. 

Так, Європейський Союз акцентує значну увагу на мережі 

розповсюдження інформації за допомогою таких засобів як інформаційні 

online-ресурси, механізми моніторингу інноваційних проектів, центри 

трансферу технологій, патентні бюро, внутрішні та міжнародні маркетингові 

центри з просування інновацій, міжрегіональні мережі тощо [173]. 

Очевидно, що одним з визначальних факторів низького ступеню 

впроваджуваних результатів науково-дослідних розробок в Україні виступає 

недосконалий розвиток інформаційної інфраструктури даної сфери, що має 

риси фрагментарності, безсистемності, розірваності. Натомість оптимальний 

інформаційний супровід повинен простежуватись на усіх етапах 

інноваційного процесу: від появи ідеї до її реалізації та оцінки результатів. 

На цей час в Україні існує невелика кількість дієвих механізмів та установ 

щодо трансферу технологій, а також надання послуг з посередництва [174]. 

Інструменти соціальної взаємодії у галузі інновацій базуються не 

тільки на нових технологіях, а й на тісних, налагоджених соціальних 

взаємозв’язках. Завдяки інтеграції усіх суб’єктів певного інноваційного 

проекту (науково-технічні структури, підприємці, громадськість, 

представники влади) за допомогою соціальних мереж, вони (учасники 
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процесу) спроможні співпрацювати у площині соціального партнерства, 

формувати так званий соціальний капітал, який є обов’язковим елементом 

інноваційного середовища. За висновками вчених, суспільство із недостатнім 

соціальним капіталом, неінтенсивними комунікаційними взаємозв’язками, 

невисоким ступенем довіри не має шансів реалізувати інновації [175]. 

Основним компонентом інноваційної політики ЄС виступає процес 

організації інноваційних середовища, суспільства та культури, що впливає на 

чутливість населення до реалізованих інновацій. Оптимальне рішення у 

цьому напрямку – це ведення відкритого суспільного діалогу, задля якого 

формують технологічні майданчики, корпоративні мережі, центри 

підприємницького руху, суспільно-громадські форуми, дискусійно-

комунікативні платформи з виокремленням актуальних суспільних проблем 

та обговоренням соціально-економічних питань громадян і підприємців 

[176]. 

Відповідно до європейського й світового досвіду, створення 

інноваційного середовища є важливим чинником розвитку інновацій, а звідси 

й інтенсифікації національної та регіональної інноваційної системи. 

Відсутність цієї складової негативно позначається на впровадженні 

інновацій, що й відбувається в Україні, де до того ж інфраструктурні 

установи з підтримки бізнесу та інновацій нехтують комунікативними 

зв’язками у соціальних мережах, а, з огляду на недостатнє фінансування 

переважної кількості відповідних установ, закритість доступу до вагомих 

здобутків міжнародних інноваційних організацій, їхніх наукових розробок, 

методик та інструментів, з’являється своєрідний ефект замкнутого кола. З-

поміж негативних наслідків такої державної політики є криза соціального 

капіталу в інноваційній сфері, низький рівень комунікацій та довіри між 

представниками науки, влади, бізнесу, освіти, громадськості. Таким чином, 

пріоритетним стратегічним напрямком реалізації державної інноваційної 

політики має стати створення інноваційного середовища з високим ступенем 
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довіри, ефективними комунікативними та практичними взаємозв’язками між 

усіма суб’єктами інноваційного процесу [177]. 

 

3.3. Стратегічні пріоритети інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва в Україні в процесі євроінтеграції 

 

Реалізацію одного зі стратегічних пріоритетів розвитку України – 

інтеграція в Європейський Союз – неможливо забезпечити без дотримання 

загальноєвропейських цінностей та критеріїв суспільно-економічного 

зростання. Внаслідок цього необхідно створювати нову методику 

формування цілей та факторів економічного розвитку, яка, передусім полягає 

в переоцінці місця і ролі інноваційної сфери в економічних і соціальних 

процесах, переходу до інноваційного типу розвитку економіки, зміщення 

інновацій в центр соціально-економічної системи.  

Базові принципи, зумовлені євроінтеграційною стратегією України, що 

визначені в Доктрині 2030 є наступними [Доктрина 2030]: 

– розумного зростання: розвиток економіки, що ґрунтується на 

знаннях та інноваціях; 

– збалансованого зростання: сприяння найефективнішому 

використанню ресурсів, розвитку екологічної та конкурентоспроможної 

економіки; 

– всеохоплюючого зростання: стимулювання економіки з високим 

рівнем зайнятості заради соціальної та територіальної згуртованості. 

Формування державної політики щодо інституційного розвитку 

інноваційного підприємництва (ІРІП) відбувається з урахуванням даних 

принципів під дією зовнішніх чинників інституційного середовища у п’яти 

площинах: культурно-демографічній, політико-правовій, економічній, 

науково-технологічній та інноваційній. Стратегічні пріоритети 

інституційного розвитку інноваційного підприємництва пропонуємо 

визначати за групами чинників.  



162 
 

Стратегічні пріоритети ІРІП за культурно-демографічними чинниками, 

які впливають на розвиток інноваційної діяльності та інноваційного 

підприємництва, зокрема, мають бути спрямовані на формування 

інноваційного типу мислення у дітей, молоді та працездатного населення 

шляхом впровадження заходів: 

– розроблення Концепції «Інноваційне суспільство України 2030» 

відповідно до Цілей сталого розвитку 2030; 

– формування державою інноваційного типу мислення у населення 

шляхом пропаганди за допомогою ЗМІ, соціальних мереж, проведення 

фестивалів та форумів місцевими ОДА; 

– підвищення рівня культури суспільства державою завдяки 

розповсюдженню важливих догм інноваційного розвитку країни; 

– соціальна державна програма духовних постулатів незалежно від 

вибору релігії, спрямована на духовне становлення дітей та молоді; 

– дошкільна та шкільна програми, орієнтовані на формування 

інноваційного типу мислення у дітей; 

– вища освіта, націлена на формування прикладних знань, які в 

майбутньому призведуть до їхнього практичного застосування;  

– державне забезпечення широкого спектру різноманітних освітніх 

програм і з підготовки кадрів; 

– розроблення та впровадження відеоспостереження за судовими та 

адміністративними органами. 

На цей час уся законодавча база, стратегії розвитку, функції 

правоохоронних органів сформовані для захисту інтересів держави, а не 

суб’єктів господарювання. Тож головною умовою ІРІП за політико-

правовими чинниками має бути орієнтир на захист інтересів суб’єктів 

господарювання зі збереженням функції контролю над їхньою діяльністю з 

боку державних органів влади. До заходів державної політики щодо ІРІП за 

політико-правовими чинниками, на нашу думку, належать: 
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– реформування державних інститутів з виділенням ключових 

контролюючих органів в інноваційній діяльності; 

– розробка нового законопроекту Закону України «Про інноваційну 

діяльність» з урахуванням необхідного правового поля щодо інноваційного 

підприємництва, уточнення поняття для подальшої розробки податкових та 

митних пільг для інноваційних підприємств; введення поняття «стартапу» в 

законодавство України; 

– нормативно-правове регулювання діяльності об’єктів 

інноваційної інфраструктури, надання їм юридичної автономії з додатковим 

контролем ЦОВВ, що формує та реалізує інноваційну політику; 

– розроблення Стратегії інноваційного розвитку на 2020-2030 роки 

з урахуванням перспектив регіонального кластерного розвитку з ключовим 

акцентом на інноваційну діяльність; 

– створення органу громадського контролю із залученням 

іноземних експертів над інститутами правопорядку, правотворчості та прав 

людини; 

– розроблення та впровадження відеоспостереження за судовими та 

адміністративними органами. 

У стратегічних пріоритетах ІРІП за економічними чинниками головний 

акцент має бути на формуванні Стратегії економічного розвитку та 

розробленні стратегічного плану дій уряду щодо сприяння різним галузям з 

виокремленням інноваційної складової та зосередження уваги на 

впровадженні моделі інноваційного розвитку національної економіки: 

– сприяння та державна підтримка створення робочих місць в 

об’єктах ІІ, перекваліфікації персоналу та обміну кадрами в МСП, розробки 

програм з навчання топ-менеджерів щодо управління інноваційним 

підприємством; 

– формування Стратегії сталого розвитку 2030, яка б забезпечила 

тривалу фінансово-економічну стабільність в Україні з метою формування 

точних довгострокових прогнозів на державні асигнування у 
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високоефективні технології, давала достовірну оцінку фінансових ризиків у 

цій сфері та здійснювала управління ними; 

– формування державою системи фінансово-кредитних і 

податкових інструментів, створення організаційних механізмів для 

підтримки МСП; 

– створення Фонду підтримки МСП, спрямованого на зміцнення 

структури підприємства шляхом збільшення статутного капіталу, супроводу 

при розробці бізнес-плану, консультаційних послуг з фінансових, 

юридичних, податкових та соціальних питань, доступу до ексклюзивної 

мережі торгових партнерів та ін. 

Стратегічні пріоритети ІРІП за науково-технологічними чинниками 

наступні: 

– удосконалення системи захисту інтелектуальної власності за 

допомогою державної підтримки патентів міжнародного характеру з 

найперспективніших розробок та впровадження механізмів захисту наукової 

інтелектуальної власності; 

– розробка Державної Програми зі сприяння укладанню 

ліцензійних угод між ЗВО і приватним сектором задля зменшення вартості та 

складності передачі прав інтелектуальної власності; 

– державна підтримка створення віртуального інноваційного 

порталу та бази даних для МСП, які займаються інноваційною 

підприємницькою діяльністю (е-портал «УМСП»); 

– сприяння розвитку дослідницької та e-інфраструктури наукових 

установ шляхом визнання на законодавчому рівні юридичної форми 

міждержавного консорціуму ERIC, де асоційовані країни мають рівні права з 

країнами-членами ЄС, що дасть можливість Україні брати участь у більшості 

Європейських дослідницьких інфраструктур, які перебувають на операційній 

стадії надання послуг; 

– визнання Декларації EOSC та приєднання до дій, визначених 

членами коаліції, дозволило б Україні взяти участь у побудові та спільному 
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управлінні єдиною цифровою інфраструктурою для досліджень — EOSC 

(європейська хмара відкритої науки), яка виступає віртуальним середовищем 

Європи для всіх дослідників, щоб зберігати дані, управляти ними, 

аналізувати та багаторазово використовувати їх із дослідницькою, 

інноваційною та освітньою метою; 

– створення урядом ефективної системи координації роботи 

головних розпорядників бюджетних коштів, які здійснюють наукову, 

науково-технічну та інноваційну діяльність або є замовниками наукових ДіР; 

– розробка Державної Програми, згідно з якою надаються субвенції 

для створення стартапів університетами та дослідними установами на базі 

наукових парків; 

– впровадження «Премії за проведення досліджень» університетам 

у вигляді безповоротного гранту; 

– створення у ЗВО наукових прикладних лабораторій з огляду на 

запити й потреби виробничого сектору. 

Наслідками деструктивних процесів у функціонуванні наукового 

потенціалу України стали не лише застарілість наукової інфраструктури, 

відтік наукових кадрів, істотне падіння наукоємності ВВП, а й виникнення 

загрози для національної безпеки держави. Незважаючи на ухвалення таких 

нормативних документів міжнародного значення як Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС та Угода про «Горизонт 2020», співпраця України з 

європейською спільнотою не набула якісно нових ознак. До цього часу не 

вдалось ліквідувати дисбаланс між наукою, яка вирішує проблеми п’ятого та 

шостого технологічних устроїв, й українською економікою, що функціонує в 

межах третього та четвертого технологічних устроїв. Натомість процеси 

реалізації державної стратегії розвитку науки й технологій перебувають на 

початковому етапі, а їхнє фінансування за останні три роки досягло 

історично мінімальної позначки. Важливим елементом даної стратегії має 

стати узгоджена політика інтеграції України до ЄДП та поетапне підвищення 

бюджетного фінансування науки до 1,7% ВВП у 2020 році, як передбачено 
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Законом про НТТД, але цього не відбувається [47]. Тож запропоновані 

заходи повинні активізувати наукову діяльність, а відтак, сприяти 

продуктивному взаємозв’язку між бізнесом та науковою спільнотою. 

У стратегічних пріоритетах ІРІП, за інноваційними чинниками, 

головний акцент доцільно робити на формуванні державою сприяння 

регіональним інноваційним кластерам шляхом системи фінансово-кредитних 

і податкових інструментів. Також до стратегічних пріоритетів, на нашу 

думку, мають належати: 

– розробка Концепції розвитку національної венчурної індустрії; 

– сприяння держави інвестиційним посередникам шляхом системи 

фінансово-кредитних і податкових інструментів, зокрема, призначення 

податкових пільг тільки тим венчурним фондам, які фінансують проекти 

відповідно до пріоритетних стратегічних напрямків інноваційного розвитку 

держави; 

– створення програм, проектів, механізмів на основі використання 

податкових канікул для малих та середніх венчурних фірм; 

– формування відповідної державної політики для здійснення 

венчурного фінансування, зокрема, у митному законодавстві; 

– оновлення та доопрацювання законодавства щодо малих 

венчурних фірм та фондів венчурного капіталу; 

– запровадження фінансових стимулів залучення інвестицій до 

фондів, невеликих інноваційних підприємств завдяки мінімізації державою 

венчурних ризиків для приватних інвесторів; 

– розробка механізму державного страхування кредитів для 

ринкових фінансово-кредитних структур з метою просування інноваційних 

проектів; 

– створення вторинного ринку сертифікатів венчурних фондів; 

– створення Координаційного офісу, який координуватиме 

діяльність та розвиток наукових парків та технопарків; 



167 
 

– розширення юридичних повноважень наукових та технологічних 

парків, з контролем Урядового органу, що координує їхню діяльність та 

розвиток; 

– проведення інноваційних конкурсів, експертних рад, 

інноваційних ярмарків національного та регіонального рівнів; 

– створення єдиного веб-порталу об’єктів ІІ, до якого можуть 

реєструватися підприємства, які займаються інноваційною діяльністю задля 

подальшої співпраці; 

– заснування Інноваційного координаційного центру – незалежного 

підприємства (підконтрольного ЦОВВ, що формує інноваційну політику), 

яке займається промоцією програм технічної допомоги та підтримкою 

трансферу технологій, а також іншими функціями з забезпечення необхідних 

комунікаційних зв’язків у галузі трансферу нових знань і технологій не лише 

між українськими суб’єктами ринку інновацій, а на міжнародному рівні, 

формуючи мережеву структуру наднаціонального характеру. 

За науковими висновками українського дослідника М. Дмитренка, 

кластеризація є обов’язковою умовою формування розвинутого суспільства 

та конкурентоспроможної економіки. Науковець стверджує, що поєднання 

кооперації та конкуренції між учасниками кластеризації сприяє виникненню 

синергетичного ефекту, що підвищує конкурентоспроможність об’єднаної 

організації порівняно з окремими підприємствами. Основою кластеризації 

виступає взаємодія трьох груп учасників кластеру: органів державної та 

місцевої влади, підприємства й наукових структур. Наслідком такої взаємодії 

є підвищення інноваційності виробництва та удосконалення їхньої діяльності 

[28].  

Не зважаючи на прогресуючу з-поміж регіонів популярність нової 

моделі економіки, зростання кількості кластерів в Україні є мінімальним, що 

можна пояснити відсутністю, по-перше, системного законодавства зі 

створення інститутів підтримки кластерів; по-друге, концепції кластерної 

політики на усіх державних рівнях; по-третє, політики сприяння 
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становленню кластерних структур на місцевому, регіональному та 

національному рівнях шляхом системи фінансово-кредитних і податкових 

інструментів. 

На думку А. Букало, розвиток інвестиційного посередництва та 

венчурних фондів як складових цього інституту і найбільш спроможних 

здійснювати фінансування інноваційних програм, обумовлений виснаженням 

екстенсивних факторів економічного зростання, для яких властивий 

короткостроковий характер. Зокрема, йдеться про позитивну ринкову 

кон’юнктуру щодо певних категорій продукції та можливість застосування 

окремих виробничих потужностей [77].  

Водночас додаткового фінансування потребують процеси оновлення 

технологічного обладнання, розвитку наукоємних галузей виробництва та 

підвищення рентабельності за допомогою впровадження результатів 

науково-технічних інновацій. Просування таких ініціатив сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності національної економіки. За словами 

А. Букало, особливістю інноваційної системи є ринкова реалізація 

інноваційної продукції поза класичними економічними законами. Науковець 

доводить, що даний процес виступає важелем, що виводить ринок зі стану 

рівноваги, змінюючи порядок дій його суб’єктів. У площині функціонування 

інноваційних ринків закон попиту та пропозиції не є релевантним. Водночас 

право на інтелектуальну власність й унікальність товару дозволяє 

застосовувати монополію на ціни, штучно підтримуючи дефіцит товару, що у 

випадку традиційних ринків є неможливим. Характерною рисою 

інноваційних ринків є й нівелювання закону спадної віддачі, натомість 

інвестування додаткових ресурсів сприяє постійному зростанню доходів, а, 

отже, й ефективності [77]. 

Ще однією особливістю, на думку дослідниці, є довгостроковість 

інноваційних проектів, що так само стримує потенційних інвесторів, котрі 

надають перевагу короткостроковим програмам, що знову ж таки негативно 

позначається на вирішенні актуальних проблем економічної політики 
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держави. До того ж відсутність в українській фінансовій системі практики 

страхування ризиків посилює небажання здійснювати довгострокові 

капіталовкладення в інновації. На цей час Україна потребує актуальних 

наукоємних довгострокових проектів, які можна втілювати за допомогою 

інвестиційного посередництва, що, своєю чергою, позитивно впливає на 

зниження рівня ризику ліквідності. 

Отже, на даному етапі розвитку глобальної економіки, впровадження 

інноваційних технологічних, управлінських та організаційних ідей виступає 

важливим фактором вирішення більшості соціально-економічних проблем. 

Саме інновації виступають рушієм успішних економічних перетворень. Як 

показує світовий досвід, венчурні фонди нагромаджують потрібні фінансово-

інвестиційні ресурси, які спільно з законодавчими актами – регуляторами 

їхньої інвестиційної діяльності спроможні здійснювати інвестиції у проекти з 

найвищими ризиками. З огляду на політичну та соціально-економічну 

нестабільність в Україні, такий механізм залучення інвестицій в інноваційні 

програми є особливо актуальним, тому держава у ролі головного суб’єкта 

інноваційного процесу має формувати необхідні умови для функціонування 

венчурної діяльності в інноваційному просторі завдяки впровадженню 

фінансово-кредитних, податкових, організаційно-управлінських, 

інформаційно-ресурсних механізмів у сфері інновацій. Такий підхід 

дозволить, з одного боку, значним чином підвищити рівень 

конкурентоспроможності української економіки за умови розробки і 

виготовлення високотехнологічної продукції, створення нових робочих місць 

тощо, а з іншого – сприяти зростанню  суспільного добробуту і 

благополуччя, прискорити необхідні економічні зміни у напрямку розвитку 

галузей технологічного призначення. 

Дослідивши питання діяльності й розвитку венчурних фондів в 

Україні, А. Букало стверджує, що з метою зростання ефективності їхньої 

діяльності, держава, використовуючи найкращі напрацювання світового 

досвіду, має сформувати такі умови для функціонування інституційного 
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середовища та становлення інноваційного потенціалу, щоб заохочувати 

впровадження наукоємних технологій, підвищувати рівень 

платоспроможного попиту на вітчизняні ДіР, вирішувати питання науково-

освітнього характеру, а також сприяти організації системи охорони прав 

інтелектуальної власності. Для цього, на думку науковця, державі потрібно 

розвивати нові організаційні форми для впровадження ДіР та залучення у цей 

процес венчурного капіталу українського та іноземного походження [76]. 

Отже, з метою створення сприятливих умов для розвитку вітчизняних 

венчурних фондів та залучення їхніх ресурсів до підприємницького сектору, 

першочергово держава повинна вжити наступних заходів [76, с. 60 – 68]: 

– підвищення інноваційного потенціалу;  

– стимулювання інноваційної діяльності;  

– формування конкурентного середовища на ринку винаходів;  

– розширення мережі інноваційно активних підприємств;  

– підвищення системи захисту об’єктів інтелектуальної власності;  

– зменшення зборів на патенти винахідників, надання українським 

підприємствам пільгових прав на використання власних винаходів; 

– заснування державної венчурної компанії;  

– формування ринку цінних паперів, подібного до позабіржового 

ринку цінних паперів у США, умови виходу на який є значно легшими, ніж 

на традиційні; 

– сприяння диверсифікації капіталів венчурних фондів;  

– постійна адаптація інноваційної інфраструктури до потреб ринку, 

невід’ємними елементами якої є бізнес-інкубатори, технопарки та центри 

трансферту технологій.  

Очевидно, що повноцінне інноваційне підприємництво неможливе без 

відповідного розвитку інноваційної інфраструктури, тобто, активного 

становлення таких організаційних форм як техно- та наукові парки, бізнес-

інкубатори тощо. Ключову роль у даному процесі відіграють також 

дослідницькі заклади вищої освіти. При цьому держава повинна забезпечити 
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не лише оптимальні умови інноваційного розвитку, а й стимулювати важливі 

національні проекти у політичному і ресурсному аспектах, активно 

взаємодіяти з іншими учасниками інноваційних процесів: представниками 

бізнесу, освітянами, науковцями та ін. Це слугуватиме також поступовій 

модернізації національної економіки. 

Науковий парк Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут», який почав працювати за 

дослідницькою моделлю, у практичній співпраці з великими підприємствами 

України, перетворюється саме на таку інноваційну модель. На цей час 

Науковий парк – це корпорація, що об’єднує інтереси 55 іноземних і 

вітчизняних компаній, сотні наукових груп та лабораторій, десятки 

факультетів та інститутів, тисячі студентів та молодих вчених. Спільність 

інтересів усіх учасників полягає у наступному: компанії зацікавлені у 

постійному отриманні нових винаходів, технологій, ноу-хау для підвищення 

власної конкурентоспроможності; вчені – у практичному впровадженні своїх 

винаходів і отриманні додаткових доходів, роялті; навчальні підрозділи – в 

отриманні місць проходження стажування студентами, підвищення 

кваліфікації викладачів, працевлаштуванні випускників, оновленні 

матеріально-технічної бази; інвестиційні фонди – у відкритті для себе нових 

високоприбуткових інноваційних проектів. Проте в діяльності 

досліджуваного наукового парку є певна кількість проблем, які гальмують 

його розвиток у порівнянні з іноземними аналогами. 

Найважливішою проблемою українського наукового парку є 

відсутність приміщень. Єдиним приміщенням, яким користується парк в 

даний момент, є виставкова зала невеликого розміру, де розміщуються 

моделі науково-технічних проектів, комерціалізованих парком. Як 

зазначалося раніше, Науковий парк «Київська політехніка» функціонує за 

моделлю «віртуального наукового парку». Наявність площ є першою 

необхідною умовою діяльності парку. За її відсутності даний об’єкт 

інноваційної інфраструктури не може виконувати такий широкий спектр 
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послуг, що пропонується іноземними науковими парками [166, с. 58]. У 2015 

р. відбулася публічна презентація проекту інноваційного міста Polyteco 

Science City на базі Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут», куди мали бути залучені інвестиції у 

розмірі 2 млн. дол., однак, проект досі не реалізований [166].  

Даний університет має велику кількість наукових підрозділів, 

лабораторій, аудиторій, які не використовуються на повну потужність, тож 

заклад може виділити певну кількість приміщень саме для цілей наукового 

парку. Вирішення питання з площами допоможе перейти до більш важливих 

економічних аспектів діяльності парку.  

Аналіз іноземного досвіду показав, що однією з умов вдалого 

функціонування наукового парку є наявність малих інноваційних 

підприємств в його межах. За кордоном такі підприємства отримують значні 

вигоди від наукових та інноваційних послуг, що надаються науковим парком 

та університетом. Науковий парк, своєю чергою, отримує певний відсоток 

від реалізованої цими малими підприємствами інноваційної продукції. 

Аналізуючи вітчизняні реалії, можна стверджувати, що підприємства під 

егідою Наукового парку «Київська політехніка» фактично створюються.  

Після вирішення питання про наявність площ науковий парк може 

надавати послуги здачі приміщень в оренду на пільгових умовах малим 

інноваційним підприємствам, створеним в межах парку. Як зазначалося, від 

цього будуть мати певні переваги і малі фірми, і університет.  

Важливою складовою діяльності кожного підприємства є 

маркетинговий аспект. Основним продуктом, який виробляють наукові 

парки, є послуги зі сприяння пришвидшенню комерціалізації нововведень. 

Покупцями цих послуг є науковці, котрі мають наукові та інноваційні ідеї і 

бажають їх втілити в життя. Здійснений аналіз свідчить про те, що сучасна 

наукова та науково-технічна діяльність вчених відзначається тенденцією до 

розвитку. Саме тому науковці будуть щоразу більше потребувати послуг 

наукових та технологічних парків. Таким чином, досліджуваний парк має 
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лише певну базу науковців, з якими він співпрацює. Проте іноземний досвід 

функціонування наукових парків показує, що актуальним для вирішення 

багатьох наукових проблем парку є залучення щоразу нових вчених, що 

котрі приходять з інноваційними ідеями. 

 Так, з метою підвищення уваги наукових працівників до послуг 

Наукового парку, необхідно розробити комплекс просування цих послуг. По-

перше, доцільно розміщувати рекламні оголошення не лише у віснику НТУУ 

«Київський політехнічний інститут», а й у вісниках інших університетів, 

спеціалізованих на інноваційній та науково-технічній діяльності періодичних 

виданнях. Важливо вказати повний перелік послуг, які надає парк. По-друге, 

провести дні відкритих дверей з метою демонстрації науковцям 

комерціалізованих проектів та безпосереднього спілкування вчених з 

представниками парку. Останньою і важливою складовою комплексу 

приваблення нових науковців є  створення сприятливого іміджу парку. 

Йдеться про висвітлення у засобах масової інформації екологічних та 

соціальних складових його діяльності. 

 З метою реформації схеми взаємодії господарського сектору лише з 

окремим колом науковців, замовлення, надані компаніями та організаціями, 

необхідно розміщувати на офіційному сайті. Таким чином, нові науковці 

зможуть побачити та взяти участь в реалізації певного інноваційного 

проекту.  

 Аналіз іноземного досвіду діяльності наукових парків свідчить про 

необхідність функціонування веб-сайту парку на високому рівні. Науковий 

парк «Київська політехніка» має сформований веб-сайт, проте необхідно 

вказати більш детальний опис реалізованих проектів, адже веб-сайт повинен 

бути «живим», інформативним, наповненим сучасними новинами та подіями.  

 Наступною проблемою діяльності парку, яка потребує нагального 

вирішення, є відсутність виконання однієї з найважливіших функцій 

наукового парку – створення нових робочих місць. Аналіз іноземного досвіду 

розвитку наукових парків дає нам можливість стверджувати, що наявність 
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при науковому парку постійного штату наукових працівників є бажаною 

умовою його функціонування. З метою надання наукових консультацій, 

здійснення самостійних досліджень і розробок парком, важливо створити 

певний штат вчених, котрі працюватимуть на парк. За необхідності 

виконання цих функцій, парк звертається до науковців університету, але, 

внаслідок перевантаженості навчального плану, більшість з них не можуть 

виконувати певні наукові проекти парку. Сучасною перепоною для 

створення штату наукових працівників є відсутність площ для розміщення 

їхньої діяльності.  

Важливою проблемою втілення наукових проектів у життя на даному 

етапі розвитку Наукового парку «Київська політехніка» є недостатність 

фінансування. Звичайно, господарський і державний сектори фінансують 

проекти, які вони замовляють. Проте після вирішення питання із площами, 

компаніями та науковцями у парку виникає проблема відсутності будь-якого 

фінансування незалежних проектів парку та його щоденного функціонування 

загалом.  

 Як правило, створення Наукового парку – спільний проект 

університету та держави. І хоча законодавство передбачає щорічне 

фінансування діяльності з боку державних фондів, на цей час фінансування з 

боку держави обмежене. Перелік пільг, визначений в Законі України «Про 

спеціальний режим інноваційної діяльності технопарків», майже втратив 

свою чинність з прийняттям податкового кодексу. Тому науковому парку не 

залишається нічого, крім пошуку альтернативних джерел фінансування. 

 Аналізуючи світовий досвід діяльності наукових парків, визначено, що 

важливою складовою фінансових ресурсів парку є інвестиції та венчурний 

капітал. Один з найвідоміших наукових парків США – Силіконова долина – 

має на своїй території венчурні фонди та інвестиційні компанії, які 

здійснюють фінансування венчурних проектів науковців парку. Причиною 

такого тісного співробітництва наукових парків та венчурних фондів за 
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кордоном є відносна впевненість останніх у реалізованості проектів та 

створення сприятливих умов для них з боку держави.  

 В Україні випадки фінансування проектів наукових та технологічних 

парків венчурними та інвестиційними фондами є поодинокими. Так, 

більшість фондів не мають інформації про можливі проекти наукових парків 

та, внаслідок високого ступеню ризику, відмовляються їх фінансувати. Саме 

тому Науковому парку «Київська політехніка» необхідно подолати ці 

стереотипи.  

 Першою умовою залучення коштів є відкритість інформації про 

актуальні проекти парку, показники його діяльності та ведення постійної 

статистики успішних проектів. По-друге, за відсутності будь-якого 

фінансування керівництву парку потрібно активізувати свою діяльність у 

напрямку налагодження нових зв’язків з інвестиційними та венчурними 

фондами. Без успішного фінансування більшість заходів економічної 

реорганізації парку буде складно реалізувати. 

 Окрім цього найважливішою функцією наукових парків в іноземному 

досвіді є залучення іноземних інвестицій. Для цього також потрібно 

розширити інформацію про Науковий парк «Київська політехніка» та 

створити функціональний веб-сайту парку в режимі англійської мови. На цей 

час парк співпрацює з великою кількістю іноземних компаній. Підтримуючи 

зв’язки з ними, науковий парк може бути успішним у пошуку іноземних 

інвесторів. 

Реалізація усіх запропонованих заходів призведе до покращення 

діяльності парку та позитивних результатів у комерціалізації нововведень в 

межах Наукового парку «Київська політехніка». Результати визначених 

заходів відображені у таблиці 3.14. Кожний з визначених заходів має різні 

ефекти та результати впровадження.  

Таким чином, організаційно-економічні аспекти діяльності Наукового 

парку «Київська політехніка» мають велику кількість проблем. Зокрема, 

нестача приміщень для заснування компаній в межах парку та створення 
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постійного штату наукових працівників, інертність маркетингової діяльності 

з залучення додаткових споживачів послуг парку та відсутність 

фінансування. 

Таблиця 3.14 

Характеристика результатів впровадження запропонованих заходів 

№ Запропонований 
захід 

Результати впровадження заходу 

1 Надання 
приміщень 

університету 
науковому парку 

– можливість створення робочих місць для науковців, 
прийнятих до штату парку; 
 – можливість розміщення власного обладнання для парку; 
– перехід від «віртуальної» моделі наукового парку до 
«реальної»; 
– отримання можливості надавати площі новоствореним у 
межах парку фірмам. 

2 Створення 
підприємств у 
межах парку 

– виконання найважливішої функції наукового парку – 
інкубатора для малих підприємств; 
– зростання кількості комерціалізованих нововведень у межах 
парку; 
– додаткові внутрішні прибутки, які можуть бути спрямовані  
на створення продукції у межах парку з метою представлення її 
на ринку, а не під замовлення. 

3 Проведення 
маркетингової 

компанії 

– залучення нових споживачів послуг наукового парку як з 
боку науковців, так і з боку господарського сектору; 
– збільшення кількості і вартості реалізованих проектів 
науковим парком; 
– залучення нових інвесторів. 

4 Створення 
власного штату 

вчених 

– розширення спектру послуг парку, у тім числі можливість 
надання наукових консультацій; 
– зменшення часу розробки проекту шляхом використання 
власних наукових кадрів. 

5 Залучення 
зовнішніх 

джерел 
фінансування 
(венчурні та 
інвестиційні 

фонди, іноземні 
інвестиції) 

– можливість розширення дослідної бази; 
– можливість залучення науковців високої кваліфікації; 
– отримання коштів на проведення маркетингової кампанії. 

Джерело: Розроблено автором  

 

Запропоновані заходи щодо вирішення цих проблем, базовані на 

іноземному досвіді функціонування наукових парків, повинні посприяти 

активізації його діяльності. Реалізувавши їх, парк перейде на стадію 
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стрімкого розвитку, розширить спектр послуг, у регіоні діяльності парку 

збільшить рівень зайнятості, а студенти університету отримають широкі 

можливості працевлаштування. Звичайно, діяльність наукового парку не 

можлива без державної підтримки. В Україні функції держави зі сприяння 

розвитку наукового парку потребують швидкої модернізації. Тож, якщо 

державі вдасться створити сприятливі умови для даного наукового парку, 

можна впроваджувати ці заходи і для інших наукових парків у регіонах 

України. 

На думку багатьох науковців, пріоритетними чинниками розвитку 

інноваційного підприємництва мають стати наступні заходи: 

– формування необхідних умов для зростання кількості діючих 

суб’єктів малого й середнього інноваційного підприємництва та посилення 

мотиваційних засад щодо активних верств суспільства до ведення 

інноваційної підприємницької діяльності; 

– перевага інноваційного типу мислення в управлінців ТНК та 

великих українських підприємств; 

– спрощення податкового навантаження для інноваційних МСП; 

– ресурсне та матеріально-технічне забезпечення суб’єктів 

інноваційного підприємництва, підвищення рівня ефективності їхньої 

фінансово-господарської діяльності; 

– стимулювання розвитку та поширення місцевих 

підприємницьких ініціатив; 

– цілеспрямована протидія рейдерству й незаконному 

захопленню активів суб’єктів господарювання; 

– впровадження ефективного та дієвого правового поля для 

суб’єктів інноваційного підприємництва[165]. 

Реалізацію таких завдань доцільно здійснювати за допомогою, по-

перше, зростання обсягів державних витрат на розробку інноваційної 

продукції, наприклад, грантів; надання податкових преференцій на 

реалізацію інноваційної продукції МСП та їхнього законодавчого 
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закріплення; ведення об’єктивної статистики та моніторингу інноваційної 

активності в МСП на усіх державних рівнях; скеровування частки 

бюджетних надходжень від інноваційних підприємств на фінансування 

грантів з розробки інноваційної продукції. 

По-друге, формування інноваційного типу мислення шляхом 

проведення форумів, бізнес-тренінгів тощо для населення та управлінців; 

постійний обмін досвідом з міжнародними інноваційними структурами.  

По-третє, розробки ефективного механізму протидії рейдерству, що 

передбачає істотне зростання відповідальності за такі злочини, їхнє 

замовчування та підтримку з боку державних органів. У цьому напрямку 

важливими є: у кадровому аспекті – розширення сфери повноважень 

громадських установ з контролю та органів ДПС, МВС, прокуратури, митної 

служби; комунікативному аспекті – активізація взаємодії між органами 

державної влади, бізнес-асоціаціями та громадськими організаціями щодо 

поширення інформації про випадки рейдерства; правовому аспекті – 

доопрацювання чинних нормативних актів, особливо, стосовно процедурного 

та судового захисту прав міноритарних акціонерів компаній, й зокрема, щодо 

оперативного управління корпоративним майном підприємств; 

інформаційному аспекті – залучення якомога більшої кількості ЗМІ до 

висвітлення даної проблематики та одіозних випадків. Комплексна реалізація 

вище наведених заходів з огляду на поліаспектність підходів, а також 

залучення провідних міжнародних фахівців до впровадження міжнародних 

стандартів боротьби з протиправними поглинаннями сприятимуть поступовій 

ліквідації злочинного захоплення суб’єктів господарювання, їхнього майна, 

активів та персоналу. 

По-четверте, спрямування державної політики у русло істотного 

зниження обсягів трансакційних витрат суб’єктами інноваційного 

підприємництва, пов’язаних з доступом суб’єктів малого та середнього 

бізнесу до господарських ресурсів, ринкової інфраструктури, інформаційної 

системи, технологій управління, капіталовкладень, інновацій тощо. 
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По-п’яте, підтримки державою ініціатив з розширення дієвої 

інституційної інфраструктури фінансово-ресурсного та інвестиційного 

забезпечення інноваційного підприємництва. У цьому контексті необхідно 

фінансувати регіональні та локальні інвестиційно-інноваційні кластери за 

участю суб’єктів малого та середнього бізнесу в основних видах економічної 

діяльності та пріоритетних сферах економіки. Водночас ефективними 

виступають процеси, пов’язані зі зростанням капіталізації системи 

фінансово-кредитного та інвестиційного забезпечення інновацій, розвитком 

інформаційного і консалтингового супроводу інвестиційно-інноваційної 

активності, взаємодією державних та приватних установ партнерства у сфері 

розвитку інституційної інфраструктури на всіх територіальних рівнях. 

По-шосте, забезпечення економії ресурсного потенціалу виробничих 

підприємств у напрямку формування системи ефективної міжгалузевої та 

кластерної кооперації. Внутрішній обмін досвідом з метою поширення знань 

між науково-дослідними інститутами та приватними підприємствами, а 

також здійснення ретельного моніторингу, оцінки і планування інноваційної 

активності суб’єктів малого та середнього бізнесу. 

По-сьоме, розробки економічних стимулів для заснування локальних 

інтегрованих виробничих систем, здійснення різновекторної кооперації 

невеликих інноваційних підприємств завдяки створенню кооперативів у 

різних видах економічної діяльності, організації навчальних заходів для 

підприємців і керівного складу щодо ефективного здійснення кооперативної 

діяльності. 

По-восьме, зростання частки продуктивних витрат, спрямованих на 

розширення мережі інституцій та програм фінансово-кредитного сприяння, 

яке стане вагомішим, якщо залучати страхові установи для мінімізації 

можливих ризиків. Водночас створення муніципальних бізнес-інкубаторів, 

венчурних фондів, оптимізація інституційно-правового середовища, 

посилення прав і можливостей малих підприємств у напрямку реалізації 

інвестиційно-інноваційних проектів, їхня кваліфікована консалтингова 
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підтримка мотивуватимуть населення започатковувати власний бізнес, 

сприятимуть покращенню соціально-психологічного та організаційно-

професійного середовища підприємницької діяльності, зокрема, й за 

допомогою існуючих обласних і районних центрів зайнятості, місцевого 

дорадництва, агенцій регіонального розвитку тощо. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

1. Здійснено кластеризацію областей України за рівнем ІРІП із 

застосуванням дискримінантного аналізу, як найбільш оптимального 

інструментарію врахування визначених індикаторів оцінювання 

інституційного забезпечення інноваційного підприємництва. 

2. Результати проведеної кластеризації дали змогу виокремити 

чотири групи кластерів за рівнем інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва в розрізі груп областей України: 1) з високим рівнем ІРІП; 2) 

з помірним рівнем ІРІП»; 3) з низьким рівнем ІРІП; 4) аутсайдери ІРІП  

3. Отримані результати кластеризації рівня ІРІП сформували 

підґрунтя для вироблення обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення 

інституційного розвитку інноваційного підприємництва в Україні. 

4. У дисертації наведено рекомендації щодо удосконалення 

інституційного розвитку інноваційного підприємництва, як в рамках 

виокремлених кластерів, так і для окремих областей, з урахуванням їх 

специфічних умов. 

5. З метою сприяння інституційному розвитку інноваційного 

підприємництва у рамках виокремлених кластерів наведено рекомендації 

щодо удосконалення механізмів інструментів державної інноваційної 

політики (ДІП) з акцентуванням уваги на нормативно-правому, фінансовому, 

інфраструктурному інструментарії, інструментах кадрового забезпечення та 

соціальної взаємодії. 
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6. В контексті удосконалення нормативно-правових інструментів 

ДІП наголошено на необхідності суттєвого покращення нормативно-

правового забезпечення захисту авторського права, інтелектуальної 

власності, сприяння комерціалізації інновацій з метою системної реалізації з 

боку суб’єктів малого й середнього бізнесу інноваційних та фінансово-

інвестиційних проектів. 

7. В частині забезпечення фінансових інструментів ДІП 

акцентовано на необхідності фінансування інноваційних проектів на 

принципах прозорості, стабільності, довгостроковості, збільшенні залучених 

інвестицій в розвиток інноваційного сектору та оптимізації оподаткування 

МСП, які здійснюють інноваційну діяльність. Запропоновано створення 

електронної платформи, за допомогою якої експертним шляхом буде 

проводитись відбір кращих інноваційних проектів стартапів. 

8. В контексті покращення інфраструктурних інструментів ДІП 

запропоновано скоординувати їх на організацію ефективних взаємозв’язків 

між усіма суб’єктами інноваційного процесу. Оскільки успішне 

впровадження інновацій залежить від зусиль багатьох підприємств та 

наукових установ, рекомендовано скеровувати бюджетні ресурси на 

формування й підтримку кластерів з низьким рівнем ІРІП, співпрацю з 

науково-дослідними установами, їх просвітницьку діяльність у інноваційній 

та науковій сферах. Необхідно провести реформування наукової сфери, яка 

повинна забезпечувати потреби суспільства та економіки, що сприятиме 

розвитку країни. Інноваційне підприємництво має відігравати фінальну роль 

у тріаді: держава – наука – виробництво. 

9. В частині запровадження інструментів кадрового забезпечення 

рекомендовано спрямувати їх на підготовку висококваліфікованих 

працівників для формування та реалізації інноваційної та наукової політики, 

що є обов’язковою умовою ефективного функціонування інноваційної 

системи загалом. Вагомість даної групи інструментів пояснюється людським 

фактором генерації інновацій, адже ступінь креативності та новизни 
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формується завдяки знанням, здобутим навичкам і здібностям окремих 

особистостей.  

10. В контексті удосконалення інструментів соціальної взаємодії 

запропоновано їх реалізацію шляхом створення технологічних майданчиків, 

корпоративних мереж, центрів підприємницького руху, суспільно-

громадських форумів, дискусійно-комунікативних платформ з обговоренням 

на них актуальних суспільних проблем та соціально-економічних питань 

громадян і підприємців.  

11. Формування стратегічних пріоритетів інституційного розвитку 

інноваційного підприємництва в процесі євроінтеграції України залежить від 

першочергових питань, вирішення яких є основою забезпечення якості 

економічного розвитку країни. До таких питань сучасного етапу розвитку 

України віднесено:  

– схвалення Кабінетом Міністрів України Стратегії сталого 

розвитку України до 2030 р. відповідно до якої необхідно визначити 

пріоритетні галузі та вектор руху України; 

– розробка Стратегій областей України з виокремленням в них 

ключової конкурентоспроможної галузі за принципом розумної спеціалізації, 

розвиток якої буде сприяти економічному зростанню країни; 

– розробка Стратегії інноваційного розвитку на 2020-2030 роки з 

спрямуванням її проіритетів на регіональний інноваційний розвиток 

кластерів;  

– схвалення Стратегії розвитку малого та середнього 

підприємництва в Україні до 2030 року відповідно до якої буде створено 

сприятливе середовище для розвитку малого і середнього інноваційного 

підприємництва, зокрема спрощення податкового адміністрування та 

підвищення умов для конкурентоспроможності інноваційного 

підприємництва; 

– реформування наукової сфери відповідно до вимог 

Європейського Союзу із врахуванням Глобальних Цілей Сталого розвитку 
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2030, затверджених на саміті ООН з питань сталого розвитку у 2015 році за 

наступними ключовими напрямами: реалізації принципів «відкритої науки»; 

оптимізації майна державної дослідницької інфраструктури; перегляду 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на період до 2020 р.; 

створення Національного центру досліджень; 

–  сприяння розвитку дослідницької та e-інфраструктури 

наукових установ шляхом визнання на законодавчому рівні юридичної 

форми міждержавного консорціуму ERIC, де асоційовані країни мають рівні 

права з країнами-членами ЄС, що дасть можливість Україні брати участь у 

більшості Європейських дослідницьких інфраструктур, які перебувають на 

активній стадії надання послуг; 

– запровадження принципів Декларації EOSC (Європейська хмара 

відкритої науки), що дасть можливість Україні долучитися до єдиного 

віртуального дослідницького середовища Європи з метою збереження даних, 

управління ними, аналізу та їх багаторазового використання. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади і прикладні 

аспекти інституційного розвитку інноваційного підприємництва та 

розроблено методичний інструментарій його оцінювання. За результатами 

дослідження сформульовано такі висновки. 

1. На основі теоретичних узагальнень визначено сутність, функції 

та еволюцію інноваційного підприємництва, що дало змогу обґрунтувати 

вплив інноваційного підприємництва на розвиток національної економіки. 

Критичний аналіз та узагальнення дійсних підходів до класифікації видів 

інноваційного підприємництва та його характерних рис дав змогу 

сформулювати авторську класифікацію, яка враховує критерії участі 

інноваційного підприємництва в інноваційному процесі, характер продукту і 

ринку, джерела фінансування та способи випуску інноваційної продукції на 

ринок. 

2. На підставі аналізу наукових позицій, узагальнено погляди 

вчених на процес інституційного забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва, що розвивається в складному інституційному середовищі. 

Виокремлено чинники впливу на інституційне середовище, зокрема 

культурно-демографічні, політико-правові, економічні, науково-технологічні 

та інноваційні, які, на додаток до існуючих, враховують функціональний 

вплив інноваційного підприємництва на інституційне середовище.  дало 

змогу розробити на їх основі систему індикаторів оцінювання рівня 

інституційного розвитку інноваційного підприємництва. 

3. На основі виявлених особливостей інституційного забезпечення 

розвитку інноваційного підприємництва, визначено функції інституційного 

середовища в активізації його розвитку. Із урахуванням визначених функцій 

та чинників впливу на інституційне середовище за допомогою методу 

DEMATEL здійснено відбір індикаторів, що дозволило провести рейтингове 
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оцінювання рівня інституційного розвитку інноваційного підприємництва в 

областях України. 

4. За результатами узагальнення європейського досвіду 

інституційного розвитку інноваційного підприємництва визначено кращі 

практики формування державної політики його розвитку, які враховано при 

формуванні пропозицій щодо визначення реалізації стратегічних пріоритетів 

інституційного розвитку інноваційного підприємництва в контексті 

євроінтеграції України. 

5. На підставі аналізу нормативно-правових документів, які регулюють 

інноваційну діяльність та інноваційне підприємництво в Україні, наголошено 

на недосконалості інституційного середовище інноваційного підприємництва 

в Україні, що зумовлено не належною сформованості формальних інституцій 

та механізмів забезпечення їх виконання, нерозвиненості неформальних 

інституцій, що породжує інституційні нерівновагу, дисфункції та пастки.  

6. Розроблено та застосовано методичний інструментарій 

рейтингового оцінювання рівня ІРІП із використанням методів 

багатокритеріального аналізу, зокрема методу SMART (для визначення 

вагових коефіцієнтів індикаторів) методу DEMATEL (для вдосконалення та 

оптимізації систем індикаторів за кожною із визначених складових), методу 

TOPSIS та VIKOR (для нормалізації значень показників і обчислення 

інтегрального Індексу інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва). На основі методів TOPSIS та VIKOR, побудовано два 

рейтинги двадцяти чотирьох областей України. 

7. На основі виявлених особливостей розвитку інноваційного 

підприємництва в контексті європейського досвіду обґрунтовано 

інституційні передумови розвитку інноваційного підприємництва в областях 

України. За допомогою дискримінантного аналізу автором здійснено 

кластеризацію областей України за рівнем інституційного розвитку 

інноваційного підприємництва.  
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8. На підставі проведеної кластеризації областей України 

запропоновано напрями вдосконалення інституційного забезпечення 

інноваційного підприємництва в Україні. Розділено практичні рекомендації 

щодо розвитку визначених кластерів на загальні – рекомендації, що 

включають заходи та інструменти для кожної області у кластері, а саме 

нормативно-правові, фінансові, інфраструктурні, інструменти кадрового 

забезпечення та соціальної взаємодії та специфічні – рекомендації, що 

включають заходи, направлені на застосування у конкретній області, 

незалежно від кластера до якого область потрапила. 

9. Сформулювано пропозиції щодо стратегічних пріоритетів 

інституційного розвитку інноваційного підприємництва в контексті 

євроінтеграційного процесу, зокрема реформування наукової, інноваційної 

сфери та підприємництва в Україні відповідно до світових та європейських 

викликів. 
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Додаток А 
Таблиця А1 

Підходи до визначення поняття «інновація» у вітчизняній  
та іноземній науковій літературі 

Джерело Визначення Характерна 
ознака 

Д. Черваньов  Інновація – техніко-економічний процес, який, 
завдяки практичному використанню продуктів 
розумової праці – ідей і винаходів, приводить до 
створення кращих за властивостями, нових видів 
продукції і нових технологій, які, з’явившись на 
ринку у якості нововведень, можуть принести 
додатковий дохід [1] 

 
 

Процес 
створення чи 
впровадження 

нових 
споживчих 
вартостей 

О. Лапко  Інновація – комплексний процес, котрий включає 
створення, розробку, доведення до комерційного 
використання розповсюдження нового технічного 
або якогось іншого рішення, що задовольняє певну 
потребу [2] 

Б. Твісс  Інновація – це процес, у якому винахід чи ідея 
набуває економічного змісту [3] 

Б. Санто  Інновація – такий суспільний техніко - економічний 
процес, який через практичне використання ідей і 
винаходів приводить до створення кращих за своїми 
властивостями виробів, технологій, і у випадку, 
якщо інновація орієнтована на економічну вигоду, 
прибуток, її поява на ринку може принести 
додатковий дохід [4].  

Р. Мюллер  Інновація – це активна чи пасивна зміна конкретної 
системи щодо зовнішнього середовища [5] 

Зміна  
системи у 
процесі 

розвитку 
Й. Шумпетер  Інновація – це втілення наукового відкриття, 

технічного винаходу в новій технології або новому 
виді виробу [6] 

Кінцевий 
результат 

виробничої чи 
інтелектуально

ї діяльності 

І. Вініченко, 
О. Механік  

Інновація – кінцевий результат діяльності у вигляді 
конкретних товарів, технологій, процесів тощо [7,8].  

П. Завлін  Інновація – результат творчого процесу, це створені 
чи впроваджені нові споживчі вартості, 
застосування котрих вимагає, аби особи чи 
організації, що їх використовують, змінили звичні 
стереотипи діяльності, свої навички [9] 

В. Зянько  Інновація – це результат втілення чи матеріалізації 
новаторської ідеї у певній предметній субстанції – 
продукті, технології, засобі людської діяльності чи 
послузі, для якої властиві нові споживчі якості, а 
реалізація передбачає зміну усталених, звичних 
способів діяльності, створення нового чи 
урізноманітнення старого попиту з метою 
отримання економічного, соціального, екологічного 
чи іншого ефекту [10]. 
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продовження таблиці А1 Додатку А 
Ф. Ніксон  Інновація – це сукупність технічних, виробничих та 

комерційних заходів, що дають поштовх появі на 
ринку нових і поліпшених промислових процесів та 
устаткування [11]. 

Комплекс 
заходів 

зі створення 
нових речей 

Ф. Валета,  
М. Хучек  

Інновація – це зміни, які відбуваються з метою 
створення та покращення техніки, виробництва, 
організації або будь-якої іншої макро чи 
мікроекономічної сфери [11]. 

Трансформація 
ідеї у продукт, 

якісні зміни 

А. Сумець,  
В. Тубалов  

Інновація – це будь-які зміни у структурі та 
функціях, перетворення практик [11]. 

Керівництво 
Фраскаті  

Інновація -  це трансформація нової ідеї у новий 
продукт, який виводиться на ринок, у новий 
операційний процес, який використовується у 
промисловості чи торгівлі, або у новий підхід у 
соціальних науках [12]. 

Керівництво Осло  Інновація – це впровадження будь-якого нового або 
істотно зміненого продукту, процесу, 
маркетингового або організаційного методу в 
існуючу практику ведення бізнесу, організацію 
виробництва або зовнішні відносини [13]. 

Закон України 
“Про інноваційну 
діяльність”  

Інновації – це новостворені (застосовані) і (або) 
вдосконалені конкурентоздатні технології, 
продукція чи послуги, а також організаційно 
технічні рішення виробничого, адміністративного, 
комерційного або іншого характеру,   що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 
соціальної сфери [14]. 

Сукупність 
нового: ідей, 

методів, 
технологій, 

думок, 
способів 

поведінки 

Collins Cobuild 
English Language 
Dictionary   

Інновація – нова ідея чи метод, які впроваджено для 
виготовлення будь-чого [15]. 

Oxford University 
Press  

Інновація – це те, що ґрунтовано на нових ідеях та 
технологіях [16].  

Економічний 
енциклопедичний 
словник за ред. 
Мочерного  

Інновація – впровадження нової техніки, технологій, 
організації виробництва і збуту товарів, що дає 
змогу здобувати переваги над конкурентами [17]. 

Большой 
экономический 
словарь  

Інновація – це нова техніка, технологія, яка є 
результатом досягнень науково-технічного прогресу 
[18].  

Г. Барнет  Інновація – це нові думки, способи поведінки або 
предмети, що якісно відрізняються від попередніх 
форм [19]. 

В. Яковець, 
А. Харин,  
Л. Коленський  

Інновація – це дещо нове: внесення нових елементів, 
всього, що вперше увійшло до вжитку [20]. 

Джерело: складено автором [1-20] 
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Таблиця А2 
Еволюція поняття «підприємництво» та «інноваційне підприємництво»  у 

вітчизняній та іноземній науковій літературі 
Рік Автор Погляди Характерна риса 

1 етап – поч. XVIII ст. зародження економічної думки у напрямі визначення  
ролі підприємця в економічній системі 

 Погляди 
вчених-
класиків, у 
тому числі: 

Еволюція підприємництва пов’язана з 
розвитком товарного господарства, що 
сприяв зміні масштабів підприємництва, а 
також форм його проявів. 

 

1725 Р. Кантільйон  Джерелом збагачення вважав землю та 
працю, які визначають дійсну вартість 
економічних благ, а підприємця визначав як 
особу, що здатна передбачати та ризикувати, 
спрямована на майбутнє та дії якої 
характеризуються бажанням отримати дохід 
та готовністю до витрат [21] 

Ризик 

1776 А. Сміт  А. Сміт і Д. Рікардо розглядали 
підприємницьку діяльність лише у контексті 
дії ринкового механізму саморегулювання. 
На думку А. Сміта, підприємець  - це власник 
підприємства, метою діяльності якого є 
максимізація прибутку заради якої він йде на 
ризик [22] 

Ризик 

1798 Ж. Бодо Підприємець – це особа, що несе 
відповідальність за почату справу; той, хто 
контролює, планує, організовує та є 
власником підприємства [23] 

Реалізація 
здібностей 

1803 Ж. Б. Сей  Ж.Б. Сей зараховував до функцій підприємця 
поєднання факторів виробництва – капіталу 
та праці. Підприємець – це головний агент 
економічного прогресу, який комбінує 
фактори виробництва [11] 

Об’єднання 
факторів 

виробництва 

1817 Д. Рікардо Підприємець – це інвестор, а його діяльність 
– обов’язковий елемент ефективного 
господарювання [24] 

Ефективне 
господарювання 

2 етап – кін. XVIII-ХІХ ст. усвідомлення ролі інституту підприємництва в економічній 
системі 
 Погляди 

вчених-
неокласиків, у 
тому числі: 

Еволюція підприємництва пов’язана з 
виокремленням підприємницького хисту як 
четвертого фактора виробництва. 

 

1876 Ф. Уокер  Підприємець – це особа, яка отримує 
прибуток завдяки своїм підприємницьким 
здібностям, та яку необхідно відрізняти від 
тих, хто отримує відсоток за наданий капітал 
[25] 

Реалізація 
здібностей 
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1904 А. Маршалл А. Маршалл здійснив поділ усіх підприємців на 
дві категорії [26]:  
1)  тих,  хто йде уторованим шляхом і отримує 
винагороду у вигляді нормального прибутку,  
який входить до витрат виробництва і є 
винагородою висококваліфікованої категорії 
учасників виробництва;  
2) тих,  хто відкриває нові та покращені методи 
господарювання,  отримуючи додатковий дохід. 

Ризик та 
індивідуальні 

якості 
підприємця 

1921  Ф. Найт Підприємець – це управляючий, який несе 
відповідальність за всі доходи та витрати і тим 
самим залежить від невизначеності[27] 

Ризик 

3 етап – початок ХХ ст. становлення інституту підприємнитцва 
 з виокремленням інноваційної складової 

  Еволюція підприємництва пов’язана з пошуком 
нових можливостей виробництва товарів і 
послуг на основі інновацій та уміння залучення 
ресурсів із найрізноманітніших джерел. 

 

1934 Й. Шумпетер  Розглядав теорію підприємництва через призму 
новаторства та інноваційного характеру 
ведення господарства, розглядаючи підприємця 
як новатора, в якому втілені принципово нові 
підприємницькі риси, що стали рушієм 
економічного й науково-технічного прогресу в 
ХХ ст. [6]. 

Впровадження 
інновацій 

1949 Л. фон Мізес Підприємець – це завжди спекулянт. Це 
людина, яка має справу з невизначеними 
обставинами майбутнього. Успіх підприємця чи 
невдача залежать від точності передбачування 
невизначених подій. Якщо він не зможе 
зрозуміти, чого варто очікувати, то він 
приречений. Єдиним джерелом, з якого виникає 
підприємницький дохід, є його здатність краще, 
ніж інші, прогнозувати майбутній попит 
споживачів [11]. 

Спекуляція 

1952 Ф. фон Хайєк Розглядав одержання прибутку підприємцями 
як пошуку нових можливих рішень: нових 
методів виробництва, способів організації, 
шляхів збуту, які до того ніхто не 
використовував, це основна мета діяльності 
підприємництва, результат якої передусім 
залежить від компетентності підприємця [28]. 

Пошук нових 
можливих 

рішень 
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1964 П. Друкер  Підприємець – це людина, яка використовує 
будь-яку можливість з максимальною вигодою, 
яку відрізняє інноваційний тип мислення [29]. 

Інноваційний 
тип мислення 

1975 А. Шапіро  Підприємець - людина, що виявляє ініціативу, 
організовуючи соціально-економічні механізми. 
Працює в умовах ризику, він несе певну 
відповідальність за можливу невдачу [30]. 

Ризик 

1980 Карл Веспер Підприємець по-різному виглядає в очах 
економістів, психологів, інших підприємців. З 
погляду економіста, підприємець — це той, хто 
поєднує кошти, працю, матеріал і т. ін. таким 
чином, щоб їх сукупна вартість зростала. При 
цьому підприємець вносить зміни, запроваджує 
інновації і змінює заведений порядок [31]. 

Впровадження 
інновацій 

1982 К. Макконнелл 
і С. Брю 

Розглядають підприємництво як особливий вид 
діяльності, в основі якої лежить ряд неодмінних 
умов і вимог [32] 

 

1990 Х. Лібенштейн Розглядав підприємництво як фактор 
економічного зростання, трактував поняття у 
контексті його впливу на економічне зростання, 
обґрунтовуючи цей вплив наявністю 
недосконалості ринкового механізму 
саморегулювання і потребою у пошуку та 
оцінюванні ринкових можливостей, а також 
необхідних ресурсів для підприємства, 
ефективному управлінні цими ресурсам та 
несенні відповідальності за кінцевий результат 
[33] 

Фактор 
економічного 

зростання 

1996 З. Варналій Розглядає підприємництво як особливий тип 
господарювання, де головним суб’єктом є 
підприємець, який раціонально поєднує 
(комбінує) фактори виробництва на 
інноваційній основі і власній відповідальності, 
організує і керує виробництвом з метою 
одержання підприємницького доходу [34] 

Раціональність 

4 етап – кін.ХХ-поч.ХХІ ст. розвиток інституту інноваційного підприємництва  
як явища макроекономічного масштабу 

 В. Сизоненко Трактує інноваційне підприємництво як вид 
діяльності, спрямований на створення нового 
попиту на продукти, технології, послуги, що 
супроводжується формуванням відповідних 
новітніх методів організації виробництва та 
управління, комерційного використання 
нововведень [21] 

Новий попит 

 М. Крупка Вважає, що підприємництво є інноваційним, 
проте наголошує, що на практиці існує 
тенденція щодо виокремлення у певну групу 
підприємств, які цілеспрямовано та 
систематично займаються інноваційною 
діяльністю [35]. 

Цілеспрямован
ий та 

систематичний 
пошук ідей 
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 Л. Овчаренко Визначає інноваційне підприємництво як форму 
реалізації інтелектуальної власності, або ж тип 
діяльності, сукупність економічних відносин, яка 
спрямована на створення або пошук 
інтелектуального товару, його виробництво та 
розповсюдження з метою отримання прибутку 
[36]. 

Створення або 
пошук 

інтелектуально
го товару 

 В.Мединськи
й та С. 
Ільдеменов 

Вважають, що основу інноваційного 
підприємництва складають виробництво науково-
технічної продукції (товарів та послуг) та 
інтелектуальне виробництво [37]. 

Виробництво 
науково-
технічної 
продукції 

 О. Крутик та  
О. Муравйов 

Трактують поняття «інноваційне 
підприємництво» як різновид підприємницької 
діяльності, спрямованої на створення та 
комплексне використання нововведень, що 
сприяють в умовах підвищеного ризику 
інвестування отриманню прибутку та збільшенню 
науково-технічного потенціалу за рахунок 
розвитку піонерних виробництв, трансферу 
технологій подвійного призначення, підвищення 
конкурентоспроможності продукції [38]. 

Створення та 
комплексне 

використання 
нововведень 

 З. Варналій Визначає інноваційне підприємництво як процес 
створення та комерційного використання техніко-
технологічних нововведень [34]. 

Створення та 
комерційного 
використання 

новведень 
 В. Зянько Вважає, що «інноваційне підприємництво – це 

економічна діяльність зі створення та управління 
інноваційним підприємством з метою розробки, 
впровадження та комерційного використання 
різного роду інновацій. [10]. 

Розробка, 
впровадження 
та комерційне 
використання 
різного роду 

інновацій 
 Ю. Яковець Виокремлює у суб’єкта інноваційного 

підприємництва особливого мотиваційного 
чинника, який здатен компенсувати всі ризики, 
повязані з веденням підприємницької діяльності – 
інноваційну квазіренту. Він визначає її як 
надприбуток, що отримує підприємство 
(корпорація, ТНК, країна), яке першим освоїло 
більш ефективну, або принципово нову техніку 
чи технологію і в результаті отримує додатковий 
дохід до тих пір, поки таке нововведення не стане 
розповсюдженим, та таким, що визначає 
нормальний рівень якості, витрат та цін, та коли 
підґрунтя для отримання надприбутку зникає. 
Вона виникає на фазі дифузії інновації, після 
того, як витрати на розроблення та впровадження 
будуть перевершені додатковим прибутком, який 
отримується в результаті стрімкого збільшення 
обсягу виробництва і реалізації та зменшення 
рівня витрат [20]. 

Генерація 
інноваційної 
квазіренти 
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 О. Жилінська 
та Д. 
Чеберкус 

Інноваційне підприємництво розглядають як 
діяльність щодо системного пошуку потенційних 
інновацій, що супроводжується регулярним 
інвестуванням коштів у ДіР, та наступного 
створення кращих за своїми властивостями 
продуктів, чи поліпшення процесів їх 
виробництва шляхом практичного застосування 
нововведень. 
Трактують поняття з точки зору процесного 
підходу, виділяючи в інноваційному 
підприємництві регулярність, системність 
організації інноваційних процесів. Також, 
дослідники визначають ключову особливість 
інноваційного підприємництва – активне 
управління системним процесом створення 
інновацій [39] 

Системний 
пошук 

потенційних 
інновацій 

Джерело: складено автором [6,10,11,20,22-39] 
Таблиця А3 

Еволюція поглядів представників наукових шкіл, що досліджували 
 інноваційне підприємництво 

Етапи Наукові погляди Наукова школа 
1 етап 
(поч. 
XVIII 
ст.)  
 

Основоположник економічної науки А. Сміт звернув 
увагу на роль продуктивної сили праці «технічного 
прогресу» в забезпеченні економічного розвитку. 
Технічний прогрес, на його думку, зумовлює подальший 
поділ праці та вдосконалення спеціалізації робітників, 
що дозволяє підвищити продуктивність праці і 
збільшити обсяги виробництва. Вплив поділу праці і 
спеціалізації на підвищення продуктивності праці та 
нагромадження капіталу описаний у роботі А. Сміта 
«Дослідження природи та чинників багатства націй». Ці 
положення в подальшому були розвинуті Д.Рікардо при 
дослідженні капіталістичного господарства як 
саморегульованої системи з ідеальними зворотними 
зв’язками для обґрунтування порівняльних переваг 
міжнародного поділу праці та спеціалізації країни [22]. 

Класична 
політична 
економія 

 

2 етап  
(кін. 
XVIII-
ХІХ ст.) 

Полярно протилежні оцінки ролі науки та технологій в 
економічному розвитку представлені вченими 
неокласичної економічної теорії. Неокласики основну 
увагу приділяли дослідженню конкретних економічних 
проблем, серед яких важливе місце займали питання 
ціноутворення на окремих ринках та аналіз чинників 
впливу на нього. Було запропоновано А.Маршаллом 
поняття еластичності попиту на споживчі товари та 
розроблено Л.Вальрасом систему загальної економічної 
рівноваги та її математичну інтерпретацію, де при 
дослідженні умов рівноваги фактор технологій вважався 
заданим [26]. 

Неокласична 
економічна теорія 
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 Представники кейнсіанської теорії довели необхідність 
державного втручання в економіку та запропонували 
комплекс заходів її регулювання. Дж. Кейнс у своїй 
праці «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» 
обґрунтував необхідність стимулювання зростання 
сукупного попиту як засобу досягнення повної 
зайнятості. Головна роль при цьому відводилась 
інвестиціям, що на його думку здатні викликати значну 
амплітуду коливань сукупної зайнятості та доходу. Для 
збільшення інвестицій Дж. Кейнс запропонував низку 
заходів макроекономічного регулювання, серед яких 
зниження ставки відсотка на кредити, розширення 
державного інвестування шляхом закупівель урядом 
товарів і послуг, підвищення ефективності 
капіталовкладень. І хоча безпосередньо інвестування 
інновацій Дж. Кейнс не розглядав, його пропозиції щодо 
використання грошово-кредитних та бюджетних 
інструментів з метою підвищення ефективності 
інвестицій безперечно можуть бути використаними для 
підвищення активності розвитку інноваційного 
підприємництва. Адже інвестування ефективне тоді, 
коли забезпечує зростання продуктивності праці, що 
відбувається перш за все за умови забезпечення 
безперервного оновлення технологій і продуктів, на що 
якраз і орієнтоване інноваційне підприємництво [40] 

Кейнсіанська 
теорія 

 

Пояснює, як здійснюється регулювання інституційних 
основ підприємництва, яким чином відбувається 
трансформація теоретичних принципів у реальні моделі 
стабільної взаємодії учасників ринкових відносин. 
Інституціональна економіка вивчає механізм 
індивідуального вибору економічних агентів, методи, за 
допомогою яких у ньому могли б бути використані різні 
набори інституційних обмежувачів. Норми й традиції в 
суспільстві не лише є обмежувачами поведінки індивідів, 
а й використовуються як інструменти, що спонукають 
економічних суб'єктів діяти відповідно до визначених у 
суспільстві правил, норм поведінки й наданих прав. 
Розвиток інститутів пройшов тривалий процес, який 
містив створення, відбір і формування їхньої 
оптимальної системи. 

Теорія 
інституціоналізму 

В основі трансформації теорії Кейнса у неокейнсіанство 
була потреба створення більш загальної теорії, яка б 
враховувала такі нові проблеми, як високе і стійке 
економічне зростання, проблема циклу, врахування 
науково технічного прогресу, нагромадження ресурсів 
тощо. Тому основні положення Кейнса було піддано в 
працях його послідовників певній модифікації, 
універсалізації та осучасненню.  
 

Неокейнсіанство 
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 Основний зміст коригування Кейнсової теорії полягав у 
реальних спробах подолати її явно виражений статичний 
характер шляхом введення у макроекономічну модель 
таких динамічних факторів, які б дали можливість 
здійснювати на основі кейнсіанської методології 
економічний аналіз рівноважних та нерівноважних 
станів економіки, що розвивається та зростає. Внаслідок 
цього у неокейнсіанські дослідження включаються 
економічні параметри технічного прогресу, що здатні 
динамізувати приріст національного доходу. В центрі 
уваги – пошук важелів пролонгації економічного 
піднесення та розробка специфічних моделей 
довготривалого економічного зростання. Основна увага 
приділясь таким економічним категоріям, як економічне 
зростання, його темпи, економічна динаміка [40] 

 

3 етап  
(поч.ХХ 
ст.) 
 

В кінці ХІХ та першій половині ХХ ст. всесвітньо 
відомими ученими М.Туган-Барановським, 
М.Кондратьєвим були зроблені оригінальні інноваційні 
спостереження. Так, у своїй праці «Промислові кризи у 
сучасній Англії, їх причини і вплив на народне життя» 
(1894) Туган-Барановський, дослідивши різні підходи до 
пояснення технічного характеру економічного розвитку, 
зробив висновок, що не споживання керує 
виробництвом, а навпаки – виробництво управляє 
споживанням через нагромадження  позичкового 
капіталу та його інвестування. На думку українського 
ученого, позикові капітали поглинають наукові 
відкриття і технічні вдосконалення й підштовхують 
виробництво. Продовжуючи цю тему, автор теорії 
великих (довгих) циклів господарської кон'юнктури 
М.Кондратьєв у 1920-х рр. обґрунтував ідею 
множинності циклів і розробив моделі циклічних 
коливань: Для обґрунтування довгих циклів Кондратьєв 
дослідив великий фактичний матеріал. Були 
проаналізовані статистичні дані чотирьох провідних 
капіталістичних країн – Англії, Франції, Німеччини, 
США, досліджена динаміка цін, відсотка на капітал, 
заробітної плати, обсягу зовнішньої торгівлі, а також 
обсягів виробництва основних видів продукції 
промисловості – вугілля і чавуну, враховуючи індекси 
загальносвітового виробництва. Дані охоплювали період 
у 140 років. Проведені дослідження дозволили побачити 
наявність довготривалих інноваційних циклічних хвиль. 
Микола Кондратьєв виявив емпіричні закономірності, 
що супроводжують тривалі коливання економічної 
кон'юнктури. Він вважав, що перед і на початку 
підвищувальної хвилі кожного великого циклу 
відбуваються глибокі зміни в економічному житті 
суспільства, які виражаються в значних змінах техніки. 

Теорія технічних 
нововведень та 

зростаючого 
попиту 
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 Гіпотезу М. Кондратьєва розвинув Й. Шумпетер. 
Наполягаючи на інноваційній природі довгих циклів і 
визнаючи унікальність умов кожного циклу, з точки зору 
концентрації капіталів, він розглядав економічний 
розвиток як певну послідовність висхідних пульсацій, 
зумовлених поширенням відповідних кластерів 
взаємопов’язаних нововведень. Й.Шумпетер наголошував, 
що цей процес саморегульований і має характерну форму 
хвилі. Свої погляди Й. Шумпетер виклав у книзі «Теорія 
економічного розвитку», що вийшла в 1913 р. На думку 
цього вченого-економіста, при капіталізмі не існує якого-
небудь прибутку крім чистого доходу від підприємництва, 
а більшість власників капіталу одержують не прибуток, а 
лише винагороду за власну працю. Але деякі підприємці 
не бажають миритися з таким становищем. Вони 
ініціативніші, заповзятливіші і сміливіші за інших, тому 
на них випадає роль першовідкривачів, що впроваджують 
у виробництво нові товари і види техніки, відкривають 
нові ринки і джерела сировини, по-новому організовують 
виробництво. У випадку успіху винагородою їхніх 
починань служить високий підприємницький прибуток, як 
плата за додатковий ризик і високу компетентність. 
Слідом за такими підприємцями у нові сфери 
спрямовується постійно зростаюча група послідовників. 
Інновації охоплюють все більшу кількість взаємозалежних 
галузей і в економіці починається період прискореного 
росту, котрий продовжується доти, поки інновації не 
охоплюють більшу частину виробництва. Тоді 
підприємницький прибуток починає розсіюватися і, 
нарешті, зникає. При цьому економіка повертається до 
того ж стану, в якому була до підйому. З цього випливає, 
що припинення підйому переростає в кризу, виникнення 
якої Й. Шумпетер пояснює впливом зовнішніх факторів. 
Як випливає з досліджень М.Туган-Барановського, 
М.Кондратьєва та Й.Шумпетера, роль інновацій полягає в 
тому, що вони переводять господарську кон'юнктуру з 
понижувальної на підвищувальну тенденцію, викликаючи 
утворення хвиль (коливань). Інновації розподіляються за 
часом нерівномірно, з’являючись групами, або, як це ще 
називають – кластерам [6] 

Неортодоксальна 
теорія 

Й.Шумпетера 
 

4 етап 
(кін.ХХ- 
поч.ХХІ 
ст.) 
 

Неоінституціональна економіка ґрунтується на 
неокласичному підході й методах маржинального аналізу, 
теорії ігор. Неоінституціоналісти використовують 
принцип методологічного індивідуалізму при розгляді 
раціональності як змінної величини, причому аналізують 
ситуації, їх повторюваність, ураховують обсяг інформації 
при ухваленні індивідом рішення, а також ступінь 
мотивації працівника. 
 

Нео- 
інституціоналізм 
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 Неоінституціоналісти визнають, що держава відіграє роль 
не «нічного сторожа», вона є складною структурою 
соціального порядку, з якої починаються майже всі 
суспільні ієрархії. Ортодокси вводять поняття «фіаско 
держави» і «фіаско ринку». Розв’язати проблеми ринку 
можна за допомогою двох основних способів: шляхом 
домовленості між заінтересованими сторонами (теорема 
Коуза) або прямого використання методів державного 
регулювання (вимушений захід). З метою ліквідації 
провалів використовують соціальне страхування, 
антимонопольну політику і дерегулювання, організацію 
виробництва суспільних благ, регулювання природних 
монополій і вторинних ринків та ін. На думку 
неоінституціоналістів, це лише мінімальна межа 
необхідного втручання, «де-факто» роль урядових 
організацій і рішень, які вони приймають, значно 
серйозніша. Практично всі процедури на ринку праці 
контролюють не тільки судові органи та прокуратура, які 
за визначенням є інститутами держави, але й урядові 
служби. 

 

Нова інституціональна економіка вивчає різні структури 
управління державою, елементами яких є контрактна 
система, організації (інститути), інституційна структура 
суспільства, господарські системи. Цей напрям 
ґрунтується на еволюційно-соціологічному методі. 
Використання інтегрованого підходу у вивченні 
господарських систем дозволяє розширити межі 
економічного аналізу за рахунок уведення в об'єкт 
дослідження теорій загального порядку, політичного 
порядку, інтеграції з теорією інституційного повороту. 
Тлумачення поняття «інститут» було розширено 
представниками цього напряму через відокремлення в 
ньому формальних і неформальних правил, що 
визначають спосіб взаємовідносин економічних агентів, а 
також організацій. На відміну від традиційного підходу в 
новій інституціональній економіці поведінку економічних 
суб'єктів розглядають як обмежено раціональну в умовах 
асиметричності інформації. Така поведінка призводить до 
нераціонального використання економічних цінностей і 
нерідко характеризується як опортуністична 

Нова 
інституціональна 

економіка 

 Сучасна інституціональна теорія ґрунтується на 
розв’язанні таких головних проблем: пояснення 
виникнення інституцій, вивчення їх функціонування в 
змінених умовах, з'ясування сутності інституційного 
порядку і оцінювання ролі інституційних змін. 
Застосування плюралістичного методу для аналізу різних 
напрямів інституціоналізму сприяє поглибленому 
вивченню їхньої сутності. 

Сучасна 
інституціональна 

теорія 

Джерело: складено автором [6,22,26,40] 
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Рис. А1. Лінійна модель організації інноваційного процесу за 

принципом ”technology push”  

Джерело: [42, c. 321] 

 

 

Рис. А2. Лінійна модель організації інноваційного процесу за 

принципом «technology pull» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. А3. Модель організації інноваційного процесу Кляйна та Розенберга  
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Рис.А4. Інтерактивна модель інноваційного процесу  

Джерело: [42] 
 

 

Рис. А5. Субмодель організації інноваційного процесу за принципом 

«точок інноваційної активності» Джерело: [42] 
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інноваційна 
ідея 

 

інноваційне 
рішення 

 
інноваційна 

ідея 
 

Інноваційне 
рішення 

 

інноваційна 
ідея 

 

інноваційне 
рішення 

 

інноваційне 
рішення 

 

інноваційна 
ідея 

 

інноваційне 
рішення 
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Додаток Б 
Таблиця Б1 

Визначення організаційно-правових форм інноваційного підприємництва 
 

Форма Визначення 
Мале інноваційне підприємництво 

Приватне підприємство  юридична особа, що діє на основі приватної власності 
одного або кількох громадян, іноземців або осіб без 
громадянства та його (їх) праці чи з використанням 
найманої праці (ст. 113 Господарського кодексу). 
Приватним є також підприємство, що діє на основі 
приватної власності суб’єкта господарювання – юридичної 
особи. Структура корпоративного управління і режим 
майна приватного підприємства визначаються його 
засновником на власний розсуд.  
Приватні інноваційні підприємства – це фірми, які змогли 
забезпечити розробку та впровадження нових досягнень у 
виробництво, за рахунок швидшого проникнення на ринок, 
умінні швидко генерувати нові ідеї в тих сферах, які 
великим компаніям здавались занадто ризикованими та 
неперспективними. У багатьох випадках малі інноваційні 
підприємства спроможні конкурувати з великими, діючи у 
вузькоспеціалізованому напрямку, навіть при обмеженості 
фінансових засобів. Основна перевага таких підприємств у 
їх мобільності, швидкому сприйнятті і генеруванні нових 
ідей. На відміну від великих підприємств, малі фірми охоче 
беруться за розробку і освоєння оригінальних інновацій у 
тих сферах, які для великих компаній здаються або 
неперспективними, або високо ризикованими. 

Колективне 
підприємство 

організаційно-правова форма підприємства, яка 
ґрунтується на одному або декількох видах колективної 
власності 

Іноземне підприємство у разі якщо в статутному фонді підприємства іноземна 
інвестиція становить не менш як десять відсотків, воно 
визнається підприємством з іноземними інвестиціями. 
Підприємство, в статутному фонді якого іноземна 
інвестиція становить сто відсотків, вважається іноземним 
підприємством. 

Індивідуальне 
підприємство 

що ґрунтується на приватній власності і роботі однієї 
фізичної особи (підприємство однієї особи); 

Сімейне підприємство яке ґрунтується на приватній власності і роботі громадян, 
що проживають спільно як члени однієї родини  

Спільне підприємство організаційна форма підприємства, заснованого за 
законами України на базі об’єднання майна різних форм 
власності. Спільні підприємства, як правило, мають форму 
господарських товариств, тобто є суб'єктами права 
колективної власності. 
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 Венчурне підприємництво 
Венчурне підприємство різновид інноваційних підприємств, створений на період 

реалізації інноваційного високотехнологічного проекту, 
якому притаманна спрямованість на уречевлення нових 
наукових і технічних знань в інноваційній (у т.ч. 
наукоємній) продукції. Одержуючи від різних фінансових 
інститутів кошти на створення ризикових підприємств, 
венчурні фірми займаються апробацією, доробкою та 
доведенням до промислової реалізації «ризикових» 
інновацій.  
Венчурне підприємство виконує важливу роль у здійсненні 
інноваційної діяльності, сприяючи, з одного боку, 
виробничому впровадженню новітніх досягнень НТП, а з 
іншого – мінімізуючи фінансові ризики окремих 
інвесторів. Венчурні фірми дуже гнучкі та ефективні, їх 
активна діяльність забезпечує зростання 
конкурентоздатності виробленої продукції, швидке та 
успішне впровадження новітніх технологій, переозброєння 
та реконструкцію виробництва на сучасній науково-
технічній основі, збільшення зайнятості населення. 

Інвестиційна компанія юридична особа, яка діє на ринку інвестиційних ресурсів за 
рахунок власних коштів за замовленням клієнтів або згідно 
з власною стратегією [с. 246].  
Відповідно до вітчизняного законодавства – компанія, яка є 
торговцем цінними паперами та яка, крім провадження 
інших видів діяльності, може залучати кошти для 
здійснення спільного інвестування через емісію цінних 
паперів та їх розміщення [159]. 

Інвестиційний фонд юридична особа, заснована у формі закритого акціонерного 
товариства та яка здійснює виключну діяльність у галузі 
спільного інвестування [159] 

Венчурний фонд є різновидом інвестиційних фондів, проте має істотні 
особливості, зокрема інвестування високотехнологічних та 
інноваційних проектів, що мають високий ризик. 

Внутрішні венчури дочірні інноваційні фірми, які створюють великі корпорації 
для пошуку і фінансування найважливіших, з точки зору 
комерційної діяльності, інновацій виробничого характеру. 
Рішення про створення внутрішнього венчура приймається 
керівництвом компанії і його діяльність контролюється 
безпосередньо одним з її керівників. Внутрішнім венчурам 
корпорація, як правило, надає юридичну і бюджетну 
самостійність, право формувати персонал, який може 
розміщуватися в окремому будинку. Венчурні фірми 
працюють на етапах, коли винахідницька активність 
продовжує зростати чи, принаймні, ще зберігається на 
високому рівні, а от активність наукових досліджень вже 
починає знижуватися. Вони не завжди прибуткові, оскільки 
власне організацією виробництва продукції не займаються, 
а передають свої розробки іншим фірмам – експлерентам, 
патіентам, віолентам та комутантам. 
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Експлеренти це фірми, що спеціалізуються на створенні нових сегментів 
ринку чи радикальних перетвореннях старих ринкових 
сегментів. Фірми-експлеренти вступають у партнерські 
відносини з фірмами-віолентами, фірмами-патіентами і 
фірмами-комутантами. Кого саме вибере своїм партнером 
фірма-експлерент залежить від специфіки товару, що 
випускається, і від того, на який сегмент ринку він 
зорієнтований. 

Патієнти створюються при орієнтації на вузький сегмент ринку, на 
задоволення в основному нових споживчих потреб, 
сформованих під впливом моди та реклами. Вони 
функціонують на етапах зростання випуску продукції й 
одночасно на стадії зниження винахідницької активності. 

Віоленти діють у сфері великого стандартного бізнесу. Це фірми з 
«силовою» стратегією, чималим капіталом та значними 
можливостями освоєння сучасних технологій. Фірма-
віолент виникає тоді, коли обсяг попиту на продукцію, а 
отже і її випуск, є максимальним. 

Комутанти функціонують у сфері середнього і малого бізнесу, який 
орієнтований в основному на задоволення місцевих потреб 
населення. Вони розпочинають свою діяльність тоді, коли 
попит на продукцію, а отже і потреби у її випуску 
починають знижуватися [с. 178-179]. 

Корпоративне інноваційне підприємництво 
Акціонерне товариство комерційна організація, статутний капітал якої розділений 

на визначене число акцій, що засвідчують права та 
обов'язки учасників товариства (акціонерів). Акціонерні 
товариства створюються в формі публічних або приватних 
товариств. 
За українським законодавством, акціонерне товариство – 
це господарське товариство, статутний капітал якого не 
може бути меншим ніж 1250 мінімальних заробітних плат і 
який поділено на визначену кількість часток однакової 
номінальної вартості, корпоративні права за якими 
посвідчуються акціями. Основним актом законодавства, 
який регулює діяльність акціонерних товариств, є Закон 
«Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. 

Публічне акціонерне 
товариство 

згідно вітчизняного законодавства, ПуАТ організаційно-
правова форма товариства, акції якого можуть вільно 
розповсюджуватись шляхом підписки або купівлі-продажу 
на біржі. ПуАТ мають право випускати будь-які акції: 
іменні та на пред'явника, прості та привілейовані. 
Згідно Європейського законодавства, Публічна компанія – 
акціонерне товариство, акції якого: можуть пропонуватися 
заздалегідь невизначеній кількості інвесторів (general 
public) шляхом публічного розміщення акцій або вільно 
обертаються на фондовому ринку внаслідок проходження 
публічної компанією процедури лістингу.  
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Приватне акціонерне 
товариство 

акціонерне товариство, яке має статутний (складений) 
капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної 
номінальної вартості, і несе відповідальність за 
зобов’язаннями тільки майном товариства. Максимальна 
кількість учасників (акціонерів) приватного акціонерного 
товариства обмежена і не може бути більшою від 100 осіб. 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

суб’єкт господарювання, статутний капітал якої поділений 
на частки, розмір яких встановлюється статутом 
товариства, є різновидом господарських товариств. 
Сутність ТОВ полягає в тому, що учасники такого 
товариства відповідають за його зобов’язаннями в 
обмеженому об’ємі (йдеться про обмеження 
відповідальності учасників, які несуть ризик збитків у 
межах їх внесків до статутного капіталу, які вони можуть 
втратити). При цьому додаткові вимоги до учасників не 
висуваються, стягнути з учасників додаткові суми (на 
відміну від повного чи командитного товариства) не 
можна. 

Товариство з 
додатковою 
відповідальністю 

господарське товариство, засноване однією або кількома 
особами, статутний капітал якого поділений на частки, 
розмір яких визначений статутом. 
На відміну від ТОВ, учасники товариства з додатковою 
відповідальністю несуть відповідальність також і власним 
майном у разі неплатоспроможності товариства. 

Повне товариство юридична особа, всі учасники якої проводять спільну 
підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову 
(субсидіарну) відповідальність за зобов’язаннями 
товариства усім своїм майном. В повному товаристві 
формується складений капітал. 

Асоціація договірне об’єднання, створене з метою постійної 
координації господарської діяльності підприємств, що 
об’єдналися, шляхом централізації однієї або кількох 
виробничих та управлінських функцій, розвитку 
спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних 
виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових 
та матеріальних ресурсів для задоволення переважно 
господарських потреб учасників асоціації. У статуті 
асоціації повинно бути зазначено, що вона є 
господарською асоціацією. Асоціація не має права 
втручатися у господарську діяльність підприємств – 
учасників асоціації. За рішенням учасників асоціація може 
бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з 
органами влади, іншими підприємствами та організаціями 

Консорціум компанія, яка сформована на основі укладання тимчасової 
угоди між банками, підприємствами, науковими центрами 
для вирішення таких важливих господарських завдань, як 
пошук і реалізація великих інноваційних проектів, 
пов’язаних з розвитком техніки та втіленням нових 
технологій.  
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Концерн об’єднує підприємства промисловості, транспорту, торгівлі 
і банківської сфери для спільного здійснення наукомістких 
інноваційних проектів, що дозволяє його учасникам дещо 
вирівнювати певні галузеві сезонні коливання і ризики та 
переводити капітал з менш перспективних галузей 
економіки у перспективніші. 

Транснаціональні 
корпорації ТНК 

ТНК справляють значний вплив на НТП, багато в чому 
визначають його магістральний напрям і, відповідно, 
структурні зрушення світової економіки. Завдяки 
величезним фінансовим можливостям ТНК втручаються у 
найрізноманітніші сфери світового господарства. Вони 
часто виступають активними користувачами нововведень, 
створених малими і середніми фірмами. Отже, ТНК 
слугують потужним каналом прямих іноземних інвестицій 
в економіку третіх країн. 

Дочірнє підприємство юридична особа, створена іншою юридичною особою, 
наприклад ТНК, як єдиним учасником. Відмінність 
дочірніх підприємств від деяких видів господарських 
товариств, які також можуть бути створені юридичною 
особою-єдиним засновником, полягає в тому, що закон не 
висуває вимог до мінімального розміру статутного капіталу 
дочірнього підприємства. Структура корпоративного 
управління і режим майна дочірнього підприємства 
визначаються його засновником на власний розсуд. 

Холдингова компанія юридичні особи, які є власниками інших юридичних осіб 
або здійснюють контроль над такими юридичними 
особами як пов'язані особи. Зазвичай це публічне 
акціонерне товариство, яке володіє, користується та 
розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами 
акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних 
підприємств. Також, під холдинговою компанією 
розуміють групу суб'єктів господарювання — юридичних 
осіб, які здійснюють управління підприємствами за 
рахунок переважної участі в статутному фонді чи шляхом 
володіння контрольним пакетом акцій інших компаній. 

Джерело: складено автором за джерелами [11,41] 
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Таблиця В1 
Порівняльна характеристика інноваційних моделей економіки 

 Американська модель Японська модель Змішана модель 
Країна 
поширення 
моделі 

США, Великобританія Японія, країни 
Далекого Сходу 

Країни Західної 
Європи 

Організаційна 
структура 

Технопарки,  
що охоплюють: 

 внутрішні венчури; 
 венчурні 

підприємства; 
 наукові парки; 
 дослідні парки; 
 інкубатори; 
 інноваційні центри 

Технополіси, 
що охоплюють: 

 наукові міста; 
 розширені 

інженерні 
факультети 
інститутів та 
університетів; 

 інкубатори; 
 центри 

“прикордонних” 
технологій 

Похідна від 
американської та 
японської моделей:  
 наукові парки; 
 венчурні 

підприємства; 
 інкубатори; 
 тощо 

Співвідношення 
великого, 
середнього та 
малого бізнесу 

Переважає частка 
малого та середнього 
бізнесу 

Переважає частка 
великих корпорацій 

Переважає частка 
великих корпорацій. 
Їх співвідношення з 
малим і середнім 
бізнесом різна у 
кожній країні 

Джерела базових 
інновацій 

Переважають великі 
компанії та держава, 
проте значна частка 
належить середнім та 
малим підприємствам 

Переважають великі 
компанії. Частка 
держави та 
підприємств малого 
і середнього бізнесу 
незначна 

Переважають великі 
компанії і держава. 
Роль малого і 
середнього бізнесу 
зростає 

Джерела 
фінансування 

 Кошти бізнес-
структур, 
зацікавлених у 
розвитку інновацій 
(контракти, 
гранти); 

 державне 
фінансування на 
місцевому та 
регіональному 
рівнях (гранти); 

 фонди розвитку 
університетів 

 Місцеві податки; 
 внески 

корпорацій та 
приватних осіб;  

 державне 
фінансування;  

 іноземні 
інвестори; 

 гранти; 
 інноваційні 

стипендії 

 Приватне 
фінансування; 

 пряме державне 
фінансування 

Напрямки 
діяльності 
інноваційних 
інституцій та 
інститутів 

 Фундаментальні 
інженерні 
дослідження; 

 дослідно-
конструкторські 
розробки 

 Розвиток 
наукомісткого 
виробництва; 

 використання 
потенціалу 
існуючих 

 Фундаментальні 
дослідження; 

 прикладні 
дослідження у 
різних галузях  
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 підготовка 
спеціалістів нового 
покоління 

інституцій, а не 
відкриття нових;  

 прикладні та 
фундаментальні 
дослідження у 
передових та 
піонерних 
галузях 

Пріоритети 
досліджень 

Медицина, 
комп’ютерні 
технології, 
аерокосмічні 
технології, астрофізика 

Переробка 
інформації, 
електроніка 

Механічні системи, 
біохімія, електроніка 

Приклад  
(назва парку, 
країна) 

Силіконова долина 
(США), 
Стенфордський 
науковий парк (США), 
Бангалор (Індія), 
Чжунгуацунь (Китай), 
Харриот-Уотський 
парк (Великобританія) 

Цукуба (Японія), 
Хиросима (Японія), 
Кагосима (Японія), 
Долина Даєдук 
(Південна Корея)  

Софія Антиполіс 
(Франція), 
Міжнародний центр 
розвитку науки і 
технологій у галузі 
ядерних  досліджень 
у м. Дубно (Росія), 
Інноваційно-
промисловий 
комплекс 
Московського 
державного інституту 
електронної техніки у 
м. Зеленоград (Росія) 

 
Джерело: [50] 
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Додаток Г 
Таблиця Г1 

Кількість та частка підприємств, що займались інноваційною діяльністю  та впроваджували інновації 
Кількість 

промислових 
підприємств 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Загальна 
кількість 

обстежених 
промислових 
підприємств, 

одиниць 

10511 10315 9739 9920 10025 9982 10366 10721 11023 10606 10350 10089 9920 10025 9982 10366 10721 

Інноваційно-
активні 

промислові 
підприємства, 

одиниць, з 
них: 

1734 1856 1470 1359 1193 1118 1472 1393 1411 1462 1679 1758 1359 1193 1118 1472 1393 

мали витрати 
на інноваційну 

діяльність 
1250 1290 975 1079 936 848 1175 1193 1097 1088 1348 1362 1079 936 848 1175 1193 

впроваджували 
інновації 

1503 1506 1120 958 810 999 1186 1160 1180 1217 1327 1371 958 810 999 1186 1160 

їх частка у 
загальній 

кількості тих, 
що 

впроваджували 
інновації (%) 

86,67 81,14 76,19 70,49 67,89 89,4 80,6 83,3 83,6 83,2 79 78 70,49 67,89 89,4 80,6 83,3 

Частка ІП 
(%) 

16,5 18,0 15,1 13,7 11,9 11,2 14,2 13,0 12,8 13,8 16,2 17,4 13,7 11,9 11,2 14,2 13,0 

складено автором за джерелами [] 
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Таблиця Г2 
Розподіл обсягу витрат інноваційно-активних промислових підприємств, млн. грн. 

Напрям 
витрат 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Загальний 
обсяг 

витрат на 
інноваційн

у 
діяльність, 
млн. грн. 

1979,
4 

3018,
3 

3059,
8 

4534,6 5751,6 
6160,

0 
10850,

8 
11994,

2 
7949,

9 
8045,

5 
14333,

9 
11480,

6 
3059,

8 
4534,6 5751,6 

6160,
0 

10850,
8 

придбання 
машин, 

обладнання
, 

установок, 
інших  

основних   
засобів 

1249,
4 

1865,
6 

1873,
7 

2717,
5 

3149,
6 

3489,
2 

7441,2 7664,8 
4974,

7 
5051,

7 
10489,

1 
8051,8 

1873,
7 

2717,
5 

3149,
6 

3489,
2 

7441,2 

% до 
загальної 
кількості 

63,1 61,8 61,2 59,9 54,8 56,6 68,8 63,9 62,6 62,8 73,2 70,1 61,2 59,9 54,8 56,6 68,8 

дослідженн
я і 

розробки 
171,7 270,1 312,4 445,3 612,3 992,9 986,5 1243,6 846,7 996,4 1079,9 1196,3 312,4 445,3 612,3 992,9 986,5 

% до 
загальної 
кількості 

8,7 8,9 10,2 9,8 10,6 16,1 9,1 10,4 10,7 12,4 7,5 10,4 10,2 9,8 10,6 16,1 9,1 

придбання 
нових 

технологій 
125,0 149,7 95,9 143,5 243,4 159,5 328,4 421,8 115,9 141,6 324,7 47,0 95,9 143,5 243,4 159,5 328,4 

% до 
загальної 
кількості 

6,3 5,0 3,1 3,2 4,2 2,6 3,0 3,5 1,4 1,8 2,3 0,4 3,1 3,2 4,2 2,6 3,0 

інші 
напрями 
витрат 

92,7 101,4 81,5 122,3 377,9 203,8 2064,9 2664,0 
2012,

6 
1855,

8 
2440,2 2185,5 81,5 122,3 377,9 203,8 2064,9 
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% до 
загальної 
кількості 

4,7 3,4 2,7 2,7 6,6 3,3 19,1 22,2 25,3 23,0 17,0 19,1 2,7 2,7 6,6 3,3 19,1 

Приріст 
витрат,% 

 52,7 1,4 48,2 26,8 7,1 76,2 10,5 -34,7 9,9        

 складено автором за джерелами [] 
Таблиця Г3 

Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності за джерелами, млн. грн. 
Напрям 
витрат 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Загальни
й обсяг 

витрат на 
інновацій

ну 
діяльніст

ь, млн. 
грн. 

1971
,4 

3013
,8 

3059
,8 

4534
,6 

5751
,6 

6160
,0 

10850
,8 

11994
,2 

7949
,9 

8045
,4 

14333
,9 

11480
,6 

3013
,8 

3059
,8 

4534
,6 

5751
,6 

6160
,0 

Власні 
кошти 

1654
,0 

2141
,8 

2148
,4 

3501
,5 

5045
,4 

5211
,3 

7969,
6 

7263,
9 

5169
,3 

4775
,2 

7585,
6 

7335,
9 

2141
,8 

2148
,4 

3501
,5 

5045
,4 

5211
,3 

% до 
загальної 
кількості 

83,9 71,1 70,2 77,2 87,7 84,6 73,7 60,6 65,0 59,3 52,9 63,9 71,1 70,2 77,2 87,7 84,6 

Кредити 
118,

9 
380,

2 
551,

1 
806,

4 
409,

7 
522,

6 
2000,

6 
4044,

9 
941,

5 
626,

1 
5489,

5 
2407,

8 
380,

2 
551,

1 
806,

4 
409,

7 
522,

6 
% до 

загальної 
кількості 

6,0 12,6 18,0 17,8 7,1 8,5 18,5 33,7 11,8 7,8 38,3 21,0 12,6 18,0 17,8 7,1 8,5 
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Кошти 
іноземни

х  та 
вітчизнян

их 
інвесторі

в 

93,5 
322,

8 
242,

0 
123,

0 
237,

6 
202,

5 
347,9 284,7 

1512
,8 

2443
,1 

102,1 
1149,

1 
322,

8 
242,

0 
123,

0 
237,

6 
202,

5 

% до 
загальної 
кількості 

4,7 10,7 7,9 2,7 4,1 3,3 3,2 2,4 19,4 30,4 0,7 10,0 10,7 7,9 2,7 4,1 3,3 

Кошти 
державно

го та 
місцевого 
бюджетів 

58,4 48,0 96,0 64,9 43,0 
128,

4 
152,0 352,7 

134,
4 

92,6 161,3 241,7 48,0 96,0 64,9 43,0 
128,

4 

% до 
загальної 
кількості 

3,0 1,6 3,1 1,4 0,8 2,1 1,4 2,9 1,7 1,2 1,1 2,1 1,6 3,1 1,4 0,8 2,1 

Кошти 
інших 
джерел 

46,6 
121,

0 
22,3 38,8 15,9 95,2 350,4 47,7 

158,
9 

108,
1 

994,7 345,3 
121,

0 
22,3 38,8 15,9 95,2 

% до 
загальної 
кількості 

2,4 4,0 0,7 0,9 0,3 1,5 3,2 0,4 2,1 1,3 7,0 3,0 4,0 0,7 0,9 0,3 1,5 

 
Джерело: складено автором за джерелами  
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Таблиця Г4 
Інфраструктура підтримки малого і середнього підприємництва по регіонах станом на 01.01.2018 

Регіони 
(області) 

Б
із

н
ес

-ц
ен

тр
и

 

Б
із

н
ес

-
ін

к
уб

ат
ор

и
 

Т
ех

н
оп

ар
к

и
\ 

ін
ду

ст
р

іа
л

ьн
і 

п
ар

к
и

 

Л
із

и
н

го
ві

 
ц

ен
тр

и
 

Ф
он

ди
 

п
ід

тр
и

м
к

и
 

п
ід

п
р

и
єм

н
и

ц
тв

а 

Ін
ве

ст
и

ц
ій

н
і 

ф
он

ди
 

 і 
к

ом
п

ан
ії 

Ін
н

ов
ац

ій
н

і 
ф

он
ди

 
 і 

к
ом

п
ан

ії 

Ін
ф

ор
м

ац
ій

н
о-

к
он

су
л

ьт
ат

и
вн

і 
ус

та
н

ов
и

 

О
б’

єк
ти

 
ін

ф
р

ас
тр

ук
ту

ри
 

ст
во

р
ен

і з
а 

уч
ас

ті
 м

іс
ц

ев
и

х 
ор

га
н

ів
 в

л
ад

и
 

У
сь

ог
о 

гр
ом

ад
сь

к
и

х 
об

’є
дн

ан
ь 

 п
ід

п
р

и
єм

ц
ів

 

Із
 н

и
х 

за
р

еє
ст

р
ов

ан
о 

н
а 

р
ег

іо
н

ал
ьн

ом
у 

р
ів

н
і 

К
оо

р
ди

н
ац

ій
н

і 
р

ад
и

 

Вінницька 4 – 4 3 10 35 30 421 2 80 1 34 
Волинська 6 2 – – 5 2 – – 4 19 11 15 
Дніпропетровська 28 7 1 9 1 2 3 18 47 84 12 35 
Донецька 20 3 8 30 1 175 117 617 1 66 2 25 
Житомирська 3 1 2 4 2 19 28 171 2 110 110 29 
Закарпатська 2 2 – 3 3 24 22 109 – – – – 
Запорізька 2 5 – 2 1 13 2 14 4 74 20 27 
Івано-Франківська 18 3 2 4 7 – – 56 8 63 63 20 
Київська 10 3 1/4 10 11 7 1 107 7 96 5 38 
Кіровоградська 5 – 1 – 3 – 12 47 28 52 10 26 
Луганська 7 – – – 2 – – 15 – 39 5 4 
Львівська 16 3 3 9 7 – – – 13 62 – 30 
Миколаївська 14 2 – 1 7 12 40 – 62 62 – 
Одеська 4¹ – – – 4 – – – 19 38 38 27 
Полтавська 14 2 1 10 13 55 26 – – 44 44 32 
Рівненська 1 1 1 – – 24 2 10 – 40 40 21 
Сумська 4 5 – 3 7 5 2 21 8 76 25 26 
Тернопільська 3 2 2 1 1 10 – 18 – 30 30 17 
Харківська 24 1 18 9 8 136 3 309 – 50 – 12 
Херсонська 1 3 1 – 7 19 9 1 – 112 112 23 
Хмельницька 3 1 2 4 1 – 1 149 2 54 14 26 
Черкаська 5 3 – 2 2 2 25 5 10 56 45 26 
Чернівецька 7 1 – 1 10 2 2 26 – 54 54 14 
Чернігівська 2 – – – 2 – – 4 2 47 20 24 
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Таблиця Г5 
Окремі показники підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва станом на 01.01.2018  

Регіони 
(області) 

Кількість навчальних 
закладів у яких Кількість 

проведени
х 

навчальни
х 

семінарів, 
тренінгів 

Кількість 
проведених 

форумів, 
круглих 
столів, 

конференці
й 

Кількіст
ь 

учасникі
в 

Кількість 
профінансован

их бізнес - 
проектів 

Загальна 
площа 

приміщен
ь, 

переданих 
в оренду 

(м,²) 

Кількість 
регіональни

х 
замовлень, 
розміщених 
серед МСП 

запроваджено 
навчання 
основам 

підприємницт
ва 

здійснюють 
перепідготовк
у і підвищення  
кваліфікації  у 

сфері 
підприємницт

ва 
Вінницька 23 – 2 210 16 22 683 – 7 623, 96 - 
Волинська 53 7 264 16 3 060 18 66 827, 2 1 017 
Дніпропетровсь
ка 

– – – - 1 700 – – – 

Донецька 75 12 2 555 276 28 245 112 135 670,0 3 467 
Житомирська 3 – 366 78 4 700 2 78 831,0 50 881,0 
Закарпатська 5 – – – – – – – 
Запорізька 49 49 2 173 232 32 231 3 20 596, 47 13 014 
Івано-
Франківська 

– – 953 147 10 954 43 51 119,2 1 597 

Київська 35 – – – 4 494 – 4717 911,1 – 
Кіровоградська 24 5 808 810 9 060 3 62 756,0 3 422 
Луганська 4 – 775 92 9 9600 67 311 053 4 832¹ 
Львівська 121 8 879 156 7 869 8 39 726, 54 2 935 
Миколаївська – – 31 – 508 – 906, 1 736 
Одеська – – – – – – 35 468 – 
Полтавська 78 10 1 160 721 40 645 13 17 430 – 
Рівненська 32 7 134 – 1 994 – – – 
Сумська 2 2 156 44 2 703 – 11 100,0 – 
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Тернопільська 35 10 1 072 176 10 071 – 8 278 12 897 
Харківська – – 804 6 117 – – – 
Херсонська – – 363 10 3 600 – 43 944,26 – 
Хмельницька 11 3 925 23 9 887 1 170 032,4 – 
Черкаська 52 14 973 584 8 530 – 7 418,23 3 028 
Чернівецька 19 1 797 197 7 284 6 145 308,1 5 657 
Чернігівська 6 8 124 7 1 470 3 24 890,8 – 
м. Київ – – 738 163 7 528 – 20 419,19 2 412² 
¹– інформація надана за підсумками 2016 та 2017 років; 
² – інформація надана за І квартал 2017 року. 

складено автором за джерелами [] 
 



230 
 

Додаток Д 
Таблиця Д1 

Правова основа інституційного забезпечення розвитку  
інноваційного підприємництва в Україні 

№ Рік Закон України 
1 07.02.1991 р. Про власність  
2 16.04.1991 р. Про зовнішньоекономічну діяльність  

3 18.09.1991 р. Про інвестиційну діяльність  
4 13.12.1991 р. Про наукову і науково-технічну діяльність  

5 21.04.1993 р. Про охорону прав на сорти рослин  

6 25.06.1993 р. Про науково-технічну інформацію  

7 15.12.1993 р. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі  

8 15.12.1993 р. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг  

9 15.12.1993 р. Про охорону прав на промислові зразки 

10 23.12.1993 р. Про авторське право і суміжні права  

11 02.10.1995 р. Про наукову і науково-технічну експертизу  

12 07.06.1996 р. Про захист від недобросовісної конкуренції  

13 05.11.1997 р. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем  

14 16.12.1997 р. Про фінансовий лізинг  
15 15.01.1999 р. Про спеціальну економічну зону «Яворів»  

16 16.06.1999 р. Про охорону прав на зазначення походження товарів  

17 16.07.1999 р. Про спеціальний режим інноваційної діяльності 
технологічних парків  

18 01.06.2000 р. Про ліцензування певних видів господарської діяльності  

19 11.07.2001 р. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки  

20 04.07.2002 р. Про інноваційну діяльність  
21 16.01.2003 р. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні  

22 18.03.2004 р. Про державні цільові програми  
23 22.12.2006 р. Про науковий парк «Київська політехніка» 

24 14.09.2006 р. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій  

25 01.07.2010 р. Про державно-приватне партнерство  

26  Про інститути спільного інвестування 

Джерело: Складено автором за джерелами: [] 
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Додаток Е 
Таблиця Е1 

Внутрішнє та зовнішнє середовище інноваційного підприємництва  
№ Показник Трактування 
1 Інноваційне 

підприємство 
– визнається підприємство (об’єднання підприємств) будь-якої 
форми власності, якщо більше ніж 70 відсотків обсягу його 
продукції (у грошовому вимірі) за звітний податковий період є 
інноваційні продукти і (або) інноваційна продукція. Може 
функціонувати у вигляді інноваційного центру, бізнес-інкубатора, 
технополісу, технопарку тощо [ЗУ Про інноваційну діяльність 
(ст.16) м. Київ, 4 липня 2002 року N 40-ІV]. 

2 Цілі 
 
 
 
 
Завдання 
 
Структура 

– це певні плани, стратегія підприємства, яка розробляється самим 
підприємством на майбутнє. Цілі підприємства можуть включати в 
собі розробку планів на скорочення витрат при виробництві, 
підвищувати рентабельність підприємства, розробка нової та якісної 
продукції, контроль та розширення ринку збуту своєї продукції; 
– це сукупність складених та сформульованих планів підприємства, 
які підприємство бажає виконати у певний термін; 
– це логічні взаємовідносини рівнів управління та функціональних 
областей, побудовані у формі, яка дозволяє ефективно досягати 
цілей організації [Менеджмент підручник]. 

3 Персонал – це сукупність всіх працівників підприємства, які беруть участь  у 
процесі виробництва. 

4 Технологія – це сукупність засобів та предметів виробництва, які підприємство 
використовує для у процесі своєї діяльності. 

5 Постачальники – будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або 
фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. 
Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до 
умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору 
купівлі-продажу. У відповідності з договором поставки 
постачальник зобов’язується передати в обумовлений термін чи 
строки вироблені чи закуплені ним товари покупцю для 
використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не 
пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним 
використанням. 

6 Конкуренти – підприємства, які виробляють таку саму або аналогічну 
продукцію, що й обрана фірма, і реалізують її на цільових ринках 
цього підприємства. 

7 Споживачі – фізичні або юридичні особи, які споживають продукцію фірми. 
Вони можуть бути потенційними (здатними купити певний товар) 
або безпосередніми (бажають і мають змогу придбати певний товар). 

8 Політично-
правові 
чинники 

– чинники, що впливають на політичні погляди та поділяють людей 
на окремі політичні групи і знаходять вираження в діяльності та 
прийнятті рішень місцевими органами влади та уряду. 
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Продовження таблиці Е1 Додатку Е 

9 Науково-
технологічні 
чинники 

– чинники, що пов’язані з розвитком техніки, обладнання, 
інструментів, процесів обробки та виготовлення продуктів, 
матеріалів і технологій, а також know-how. 

1
0 

Інноваційні 
чинники 

– чинники, що пов’язані із формуванням та забезпеченням 
комерціалізації нововведення. 

1
1 

Економічні 
чинники 

– чинники, що пов’язані з обігом грошей, товарів, інформації та 
енергії. 

1
2 

Соціально-
демографічні 
чинники 

– чинники, які впливають на рівень і тривалість життя людей, а 
також формують їхню ціннісну орієнтацію, неформальні правила 
поведінки для окремого соціуму. 

1
3 

Чинники 
культури та 
ментальності 

– чинники, які визначають неформальні правила поведінки для 
окремого соціуму. 

 Джерело: складено автором за джерелами 
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Додаток З 
 

АНКЕТА  
Експертна оцінка рівня інституційного розвитку інноваційного 

підприємництва  
 

П.І.Б. експерта: ___________________________________________________ 
Посада:___________________________________________________________ 
Регіон:____________________________________________________________ 
 
1. Дайте оцінку розвитку світогляду українського суспільства з точки зору 
дотримання моральних цінностей:  
[0] взагалі не розвивається; 
[1] повільно розвивається; 
[2] поступово розвивається; 
[3] активно розвивається; 
[4] прогресивно розвивається. 
 
2. Оцініть, наскільки враховуються пріоритети суспільства при плануванні 
соціально-економічного розвитку України:  
[0] взагалі не враховуються; 
[1] мало враховуються; 
[2] помірно враховуються; 
[3] значною мірою враховуються; 
[4] повністю враховуються. 
 
3. Дайте оцінку корпоративній та підприємницькій етиці у веденні бізнесу в 
Україні: 
[0] взагалі відсутня етика; 
[1] дуже низький рівень етики; 
[2] задовільний рівень етики; 
[3] достатній рівень етики; 
[4] високий рівень етики.  
 
4. Наскільки впливають релігійні переконання у формуванні раціональної 
поведінки у веденні бізнесу (тут враховуються такі риси, як порядність, 
чесність, справедливість): 
[0] взагалі не впливають; 
[1] незначний вплив;  
[2] помірний вплив; 
[3] значний вплив; 
[4] повний вплив. 
 
5. Чи важлива Вам Ваша репутація при прийнятті управлінських рішень:  
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продовження анкети Додатку З 
 
[0] взагалі не важлива; 
[1] незначно важлива; 
[2] помірно важлива; 
[3] важлива значною мірою; 
[4] дуже важлива. 
 
6. Наскільки якість освіти у підготовці висококваліфікованих менеджерів 
та працівників задовольняє потреби українського ринку: 
[0] взагалі не задовольняє; 
[1] незначно задовольняє; 
[2] помірно задовольняє; 
[3] значною мірою задовольняє; 
[4] повністю задовольняє. 
 
7. Дайте оцінку можливості нецільового використання державних коштів 
та корупції в Україні: 
[4] дуже високий рівень корупції; 
[3] значний рівень; 
[2] задовільний рівень; 
[1] дуже низький рівень; 
[0] взагалі відсутня.  
 
8. Як ви оцінюєте етичні стандарти політиків в Україні: 
[0] взагалі відсутні; 
[1] дуже низький рівень стандартів; 
[2] задовільний рівень стандартів; 
[3] значний рівень стандартів; 
[4] дуже високий рівень стандартів.  
 
9. Оцініть рівень прозорості у державно-приватних стосунках в Україні: 
[0] взагалі відсутня прозорість; 
[1] дуже низький рівень; 
[2] задовільний рівень; 
[3] значний рівень; 
[4] дуже високий рівень.  
 
10. Оцініть ефективність нормативно-правових актів, які регулюють 
підприємницьку діяльність: 
[0] взагалі неефективні; 
[1] дуже низька ефективність; 
[2] задовільно ефективні; 
[3] значно ефективні; 
[4] дуже ефективні. 



235 
 

продовження анкети Додатку З 
11.Якою мірою захищені права власності, в т.ч. інтелектуальна власність: 
[0] взагалі не захищені; 
[1] незначно захищені; 
[2] задовільно захищені; 
[3] значно захищені; 
[4] повністю захищені. 
 
12. Якою мірою організована злочинність (реформація, спрямована на 
мафію, вимагання, рейдерство) накладає на підприємства витрати: 
[4] цілком накладає на підприємства витрати; 
[3] значною мірою накладає на підприємства витрати; 
[2] помірно накладає на підприємства витрати; 
[1] незначно накладає на підприємства витрати; 
[0] взагалі не накладає на підприємства витрати. 
 
13. Якою мірою можна покладатися на правоохоронні органи для 
забезпечення законності та порядку: 
[0] взагалі не можна; 
[1] незначно можна; 
[2] задовільно можна; 
[3] значною мірою можна; 
[4] повністю можна. 
 
14. Наскільки незалежною є судова система від впливу уряду, окремих осіб чи 
компаній: 
[0] цілком залежна; 
[1] суттєво залежна; 
[2] незначно залежна; 
[3] значно незалежна; 
[4] повністю незалежна.  
 
15. Наскільки високими є стандарти фінансового аудиту та звітності: 
[0] взагалі відсутні; 
[1] дуже низькі стандарти; 
[2] незначні стандарти; 
[3] значно високі стандарти; 
[4] дуже високі стандарти. 
 
16. Наскільки легко започаткувати власний бізнес в українських реаліях: 
[0] взагалі не можливо; 
[1] проблематично; 
[2] можливо з певними перепонами; 
[3] значною мірою легко; 
[4] дуже легко. 
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продовження анкети Додатку З 
 
17. Наскільки підприємства забезпечені та використовують інформаційно- 
комунікаційні технології (ІКТ) у своїй діяльності:  
[0] взагалі незабезпечені; 
[1] незначно забезпечені; 
[2] задовільно забезпечені; 
[3] значною мірою забезпечені; 
[4] повністю забезпечені. 
 
 
18. Наскільки легко для стартапів з ризикованими проектами отримати 
фінансування: 
[0] взагалі не можливо; 
[1] незначно можливо; 
[2] можливо з певними перепонами; 
[3] значною мірою легко; 
[4] дуже легко. 
 
 
 
ДАТА__________________      ПІДПИС________________________ 
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ДОДАТОК І 
Таблиця І1 

Показники оцінювання ІРІП, 2017 рр. 

nK  Індикатори ІРІП Позна-
чення 

С
оц

іа
ль

но
-д

ем
ог

ра
ф

іч
ні

  

Рівень трансформації світогляду суспільства з урахуванням традицій, звичаїв, 
моральних цінностей 

1
1K  

Рівень суспільних пріоритетів в економічному розвитку країни 2
1K  

Чисельність наявного населення за регіонами 3
1K  

Кількість вибулих, осіб 2017 4
1K  

Кількість прибулих, осіб 2017 5
1K  

Рівень економічної культури у формуванні договірних відносин 
6
1K  

Рівень впливу релігійних переконань у формуванні етичної поведінки при 
управлінні компанією 

7
1K

 

Вагомість репутації в прийнятті управлінських рішень 8
1K

 
Рівень якості освіти у формуванні висококваліфікованих менеджерів та 
працівників 

9
1K

 

Кількість осіб, які навчалися за регіонами 10
1K

 

П
ол

іт
ич

но
-п

ра
во

ві
 

Нецільове використання державних коштів 1
2K

 
Прозорість політики державних органів 2

2K
 

Рівень ефективності нормативно-правових актів для підприємницької 
діяльності 

3
2K

 

Захист прав власності ( у т.ч. інтелектуальної власності) 4
2K  

Рівень ефективності правової системи у захисті прав підприємств 5
2K  

Незалежність інституту правопорядку 6
2K  

Кількість кримінальних проваджень за регіонами 7
2K  

Незалежність судової системи 8
2K  

Рівень ефективності адміністративних послуг 9
2K  

Е
ко

но
м

іч
ні

 

Кількість вакансій за регіонами 1
3K  

Безробітне населення працездатного віку за регіонами 2
3K  

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за регіонами 3
3K  

Витрати на оплату праці на підприємствах за регіонами 4
3K  

Заборгованість із виплат заробітної плати за регіонами 5
3K  

Валовий регіональний продукт 6
3K  
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ВРП на 1 особу 7
3K  

Регіональні обсяги експорту товарів, тис. дол. США 8
3K  

Регіональні обсяги імпорту товарів, тис. дол. США 9
3K  

Кількість великих підприємств за регіонами 10
3K  

Кількість середніх підприємств за регіонами 11
3K  

Кількість малих підприємств за регіонами 12
3K  

Чистий прибуток великих та середніх підприємств 2017, млн. грн 13
3K  

Збиток великих та середніх підприємств, млн. грн 14
3K  

Н
ау

ко
во

-т
ех

ні
чн

і Заявки на винаходи за регіонами 1
4K  

Патенти на винаходи за регіонами 2
4K  

Кількість наукових організацій за регіонами 3
4K  

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових ДіР за регіонами 4
4K  

Показники діяльності аспірантури за регіонами 5
4K  

 Показники діяльності докторантури за регіонами 6
4K  

Фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових ДіР за регіонами 7
4K  

Валові витрати на виконання наукових ДіР за видами витрат за регіонами 8
4K  

Використання ІКТ на підприємствах 9
4K  

Кількість кластерних структур за регіонами 10
4K  

Ін
но

ва
ці

йн
і 

Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації за 
регіонами 

1
5K  

Капітальні інвестиції за регіонами 2
5K  

Прямі інвестиції за регіонами 3
5K  

Обсяг фінансування інноваційної діяльності за рахунок вітчизняних 
інвесторів за регіонами 

4
5K  

Обсяг фінансування інноваційної діяльності за рахунок іноземних інвесторів 
за регіонами 

5
5K  

Кількість об’єктів ІІ за регіонами 6
5K  

Загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності за регіонами 7
5K  

Кількість промислових підприємств, що реалізували інноваційну продукцію 
за регіонами 

8
5K  

Кількість впроваджених нових технологічних процесів на промислових 
підприємствах за регіонами 

9
5K  

Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції на 
промислових підприємствах за регіонами 

10
5K  
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Додаток Л 

Таблиця Л1  
Перелік експертів, що приймали участь в опитуванні рівня 

інституційного розвитку інноваційного підприємництва 
Регіон ПІБ експерта, 

посада 
Назва ІП  е-mail 

Вінницька 

Болоховський 
Віктор 
Васильович – 
директор  
 

ПП «БТУ-Центр 
Біотехнологія» 
 
 
 

info@btu-center.com 
 
 
 
 

Скидан Ольга 
Юріївна  
директор 
 
 
 
 

ІННОВІНН, 
ІННОВАЦІЙНЕ 
ВПРОВАДЖУВА
ЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
ТОВ 
 

info@innovinn.com 
 
 
 
 
 
 

 
Сачанюк 
Василь 
Іванович — 
голова 
правління 

 
ІНФРАКОН, 
ПРАТ 

 
infrakon@svitonline.com 

Дніпропетровська 

Любимов Іван 
Михайлович  
генеральний 
директор 

ІНТЕРМЕТ, 
ХОЛДИНГ-
КОМПАНІЯ, ВАТ 

www.intermet.com.ua 

Донецька 

Фатєєв 
Олександр 
Анатолійович  
директор 
 

ІННОВАТОР, 
НАУКОВО-
ВИРОБНИЧА 
КОМПАНІЯ, ТОВ 
 

innovator@i.ua, 
innovator2005@ukr.net 
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Додаток М 
Таблиця М1 

Державні інституції забезпечення розвитку інноваційного 
підприємництва в Україні 

Президент 
України 

є главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного 
суверенітету, територіальної цілісності України, додержання 
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина [ст. 102 
Конституції України]. Президент України відповідно до Конституції та 
законів України: утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням 
Прем’єр-міністра України міністерства та інші центральні органи 
виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію 
державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності; 
сприяє розвитку науки і техніки, здійснюючи інші повноваження, 
визначені Конституцією України [25 ст. ЗУ «про наукову та науково-
технічну діяльність»]. 

Верховна Рада 
України 

єдиний законодавчий орган державної влади України, що 
уповноважений приймати закони. Верховна Рада України: здійснює 
державне регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності; 
визначає основні засади і напрями державної політики у сфері наукової 
і науково-технічної діяльності; затверджує пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки та загальнодержавні програми науково-
технічного розвитку України; створює законодавчу базу для сфери 
інноваційної діяльності; визначає стратегічні пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності; в межах Державного бюджету України 
визначає обсяг асигнувань для фінансової підтримки інноваційної 
діяльності [ст. 7 Закону України «про інноваційну діяльність», ст. 25 
ЗУ «про наукову та науково-технічну діяльність»]. 

Центральними органами виконавчої влади України, що забезпечують розробку та 
реалізацію державної науково-технологічної та інноваційної політики є: Кабінет Міністрів 
України, Міністерство освіти і науки України та Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України. 
Кабінет 
Міністрів 
України 

вищий орган у системі органів виконавчої влади України здійснює 
науково-технічну та інноваційну політику держави; подає Верховній 
Раді України пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку 
інноваційної діяльності,  науки і техніки та їх матеріально-технічного 
забезпечення; забезпечує реалізацію державних цільових науково-
технічних програм; затверджує в межах своєї компетенції державні 
цільові науково-технічні програми відповідно до визначених 
Верховною Радою України пріоритетних напрямів розвитку науки і 
техніки; сприяє створенню ефективної інфраструктури у сфері 
інноваційної діяльності; створює спеціалізовані державні інноваційні 
фінансово-кредитні установи для фінансової підтримки інноваційних 
програм і проектів, затверджує їх статути чи положення про них, 
підпорядковує ці установи центральному органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері  інноваційної діяльності; готує та 
подає Верховній Раді України як складову частину проекту закону про 
Державний бюджет України на відповідний рік пропозиції щодо 
обсягів бюджетних коштів для фінансової підтримки виконання 
інноваційних проектів  
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 через спеціалізовані державні інноваційні фінансово-кредитні 
установи; затверджує положення про порядок державної реєстрації 
інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних 
проектів; інформує Верховну Раду України про виконання 
інноваційних проектів, які кредитувалися за кошти Державного 
бюджету України, і про повернення до бюджету наданих раніше 
кредитів [ст. 8 Закону України «про інноваційну діяльність», ст. 27 ЗУ 
«про наукову та науково-технічну діяльність»].  
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України, 
підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, 
передбачених Конституцією України . 

Міністерство 
освіти і науки 
України 

входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у 
системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення 
формування та реалізації державної політики у сферах освіти і науки, 
інтелектуальної власності, наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності, інформатизації, формування і використання національних 
електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку 
інформаційного суспільства, а також у сфері здійснення державного 
нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх 
підпорядкування і форми власності [Положення про міністерство науки 
і освіти затверджене Указом президента №240/2013 від 25 квітня 2013 
року].  
МОН України здійснює нормативно-правове регулювання у сферах 
освіти і науки, інтелектуальної власності, наукової, науково-технічної 
та інноваційної діяльності, інформатизації, формування і використання 
національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов 
для розвитку інформаційного суспільства, а також у сфері державного 
нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх 
підпорядкування і форми власності; затверджує порядки проведення 
державної наукової та науково-технічної експертизи проектів 
державних, міжнародних і регіональних програм, погоджує проекти 
концепцій державних програм розвитку галузей економіки та 
державних програм у частині трансферу технологій; погоджує рішення 
про створення наукових парків та затверджує пріоритетні напрями їх 
діяльності; подає державним замовникам пропозиції до проектів 
державних програм розвитку галузей економіки стосовно набуття або 
передачі майнових прав на технології та/або їх складові; готує 
пропозиції щодо законодавчого стимулювання діяльності зі створення 
та впровадження високих технологій; забезпечує розвиток 
загальнодержавної системи науково-технічної інформації, національної 
інноваційної системи, системи наукової і науково-технічної експертизи 
проектів державних, міжнародних та регіональних програм; формує 
щороку пропозиції щодо державного замовлення на науково-технічну 
продукцію на основі переліку найважливіших розробок, спрямованих 
на створення новітніх технологій та продукції; забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері трансферу (передачі) технологій і прав на 
об'єкти інтелектуальної власності, що створені повністю або частково 
за рахунок коштів державного бюджету [Положення про міністерство 
науки і освіти затверджене Указом президента №240/2013 від 25 квітня 
2013 року].  
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Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у 
системі центральних органів виконавчої влади з формування та 
забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального 
розвитку, цінової, промислової, інвестиційної, зовнішньоекономічної 
політики, державної політики у сфері торгівлі, державної регіональної 
політики, державної політики з питань розвитку підприємництва, 
технічного регулювання та захисту прав споживачів, а також 
міжвідомчої координації з питань економічного і соціального 
співробітництва України з Європейським Союзом Мінекономрозвитку 
бере участь у розробленні стратегії та механізму реалізації державної 
науково-технічної політики; готує пропозиції та здійснює заходи щодо 
формування і реалізації єдиної державної політики у сфері державно-
приватного партнерства; організовує перевірки виконання договорів, 
укладених у рамках державно-приватного партнерства; надає висновки 
щодо реєстрації проектів технологічних парків; забезпечує в межах 
своїх повноважень реалізацію державної науково-технічної політики у 
сфері промисловості; виступає замовником та організовує проведення 
державної науково-технічної експертизи інноваційних програм, 
проектів державного значення у сфері промисловості [Положення про 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України затверджене 
Указом Президента України від 31 травня 2011 року № 634/2011]. 

НАН України є вищою державною науковою організацією України, що заснована на 
державній власності та користується правами самоврядності. НАН 
України діє у відповідності із чинним законодавством України та цим 
Статутом. НАН України організовує і здійснює фундаментальні та 
прикладні дослідження з найважливіших проблем природничих, 
технічних і соціо-гуманітарних наук, а також координує здійснення 
фундаментальних досліджень у наукових установах та організаціях 
України незалежно від форм власності. При НАН України діє 
міжвідомча рада з координації фундаментальних досліджень в Україні 
[Статут Національної академії наук України від 11 червня 2002 р. наказ 
№ 47/5]. 

Комітет 
Верховної Ради 
України з 
питань науки та 
освіти 

здійснює  законопроектну роботу, готує, попередньо розглядає 
питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України, та  
виконує контрольні функції у відповідних сферах відання: освіти; 
науки, науково-технічної діяльності; правового статусу та соціального 
захисту наукових і науково-педагогічних працівників; інноваційної 
діяльності, розвитку високих технологій; інтелектуальної власності; 
організації підготовки висновків щодо наукового рівня 
загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, 
соціального, національно-культурного розвитку та охорони довкілля, 
затвердження яких віднесено до повноважень Верховної Ради України 
[Закон України про комітети України від  04.04.1995 № 116/95-ВР].  

Джерело: складено автором



246 
 

Додаток Н 
Таблиця Н1  

 
 

TOPSIS K1 K2 K3 K4 K5 VIKOR K1 K2 K3 K4 K5 
Вінницька 0,315 0,7157 0,3859 0,0579 0,0358 Вінницька 0,540 0,580 0,243 0,034 0,056 
Волинська 0,284 0,5973 0,3735 0,0806 0,0173 Волинська 0,288 0,553 0,166 0,035 0,028 
Дніпропетровська 0,341 0,4545 0,4789 0,2679 0,3242 Дніпропетровська 0,508 0,579 0,606 0,271 0,434 
Донецька 0,333 0,3561 0,2973 0,0629 0,0492 Донецька 0,159 0,000 0,074 0,033 0,115 
Житомирська 0,265 0,6079 0,3795 0,0816 0,0386 Житомирська 0,229 0,556 0,188 0,038 0,062 
Закарпатська 0,346 0,9011 0,3701 0,0488 0,0188 Закарпатська 0,671 0,940 0,144 0,027 0,033 
Запорізька 0,313 0,4227 0,3910 0,1654 0,1670 Запорізька 0,346 0,391 0,330 0,161 0,215 
Івано-Франківська 0,327 0,7417 0,3754 0,0531 0,0327 Івано-Франківська 0,571 0,854 0,193 0,030 0,066 
Київська 0,273 0,8077 0,4101 0,1648 0,0727 Київська 0,496 0,837 0,468 0,120 0,132 
Кіровоградська 0,268 0,5874 0,3816 0,0131 0,1112 Кіровоградська 0,102 0,585 0,194 0,004 0,413 
Луганська 0,293 0,5335 0,3042 0,0820 0,0015 Луганська 0,000 0,270 0,000 0,040 0,000 
Львівська 0,387 0,4568 0,4000 0,1365 0,1210 Львівська 0,624 0,434 0,389 0,105 0,199 
Миколаївська 0,280 0,6512 0,3700 0,0584 0,1307 Миколаївська 0,299 0,541 0,225 0,049 0,132 
Одеська 0,384 0,5848 0,3985 0,1307 0,0550 Одеська 0,674 0,700 0,385 0,098 0,114 
Полтавська 0,280 0,6070 0,3965 0,0515 0,0391 Полтавська 0,302 0,647 0,361 0,032 0,080 
Рівненська 0,310 0,6469 0,3717 0,0418 0,0192 Рівненська 0,378 0,739 0,152 0,014 0,030 
Сумська 0,284 0,6843 0,3676 0,0843 0,0548 Сумська 0,277 0,658 0,175 0,052 0,069 
Тернопільська 0,320 0,7468 0,3727 0,0439 0,0487 Тернопільська 0,459 0,832 0,130 0,019 0,079 
Харківська 0,430 0,2896 0,3939 0,3763 0,1627 Харківська 0,364 0,137 0,387 0,331 0,585 
Херсонська 0,297 0,6459 0,3765 0,0463 0,0253 Херсонська 0,311 0,615 0,153 0,026 0,044 
Хмельницька 0,339 0,8085 0,3799 0,1491 0,0274 Хмельницька 0,654 0,754 0,192 0,072 0,052 
Черкаська 0,270 0,5630 0,3745 0,0260 0,0437 Черкаська 0,286 0,523 0,198 0,015 0,058 
Чернівецька 0,325 0,7365 0,3737 0,0154 0,0121 Чернівецька 0,505 0,764 0,121 0,004 0,016 
Чернігівська 0,270 0,5920 0,3783 0,0151 0,2056 Чернігівська 0,173 0,565 0,173 0,003 0,193 
м.Київ 0,761 0,5581 0,6736 1,0000 0,7403 м.Київ 0,895 0,658 0,830 1,000 0,700 
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Таблиця Н2 
 

 
TOPSIS K1 Ранг VIKOR K1 Ранг V Ранг T 

м.Київ 0,761 1 м.Київ 0,895 1 1 

Харківська 0,430 2 Одеська 0,674 2 4 

Львівська 0,387 3 Закарпатська 0,671 3 5 

Одеська 0,384 4 Хмельницька 0,654 4 7 

Закарпатська 0,346 5 Львівська 0,624 5 3 

Дніпропетровська 0,341 6 Івано-Франківська 0,571 6 9 

Хмельницька 0,339 7 Вінницька 0,540 7 12 

Донецька 0,333 8 Дніпропетровська 0,508 8 6 

Івано-Франківська 0,327 9 Чернівецька 0,505 9 10 

Чернівецька 0,325 10 Київська 0,496 10 21 

Тернопільська 0,320 11 Тернопільська 0,459 11 11 

Вінницька 0,315 12 Рівненська 0,378 12 14 

Запорізька 0,313 13 Харківська 0,364 13 2 

Рівненська 0,310 14 Запорізька 0,346 14 13 

Херсонська 0,297 15 Херсонська 0,311 15 15 

Луганська 0,293 16 Полтавська 0,302 16 20 

Волинська 0,284 17 Миколаївська 0,299 17 19 

Сумська 0,284 18 Волинська 0,288 18 17 

Миколаївська 0,280 19 Черкаська 0,286 19 22 

Полтавська 0,280 20 Сумська 0,277 20 18 

Київська 0,273 21 Житомирська 0,229 21 25 

Черкаська 0,270 22 Чернігівська 0,173 22 23 

Чернігівська 0,270 23 Донецька 0,159 23 8 

Кіровоградська 0,268 24 Кіровоградська 0,102 24 24 

Житомирська 0,265 25 Луганська 0,000 25 16 
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Таблиця Н3 
  

 
 
 
 

TOPSIS K2 Ранг VIKOR K2 Ранг V Ранг T 

Закарпатська 0,9011 1 Закарпатська 0,940 1 1 

Хмельницька 0,8085 2 Івано-Франківська 0,854 2 5 

Київська 0,8077 3 Київська 0,837 3 3 

Тернопільська 0,7468 4 Тернопільська 0,832 4 4 

Івано-Франківська 0,7417 5 Чернівецька 0,764 5 6 

Чернівецька 0,7365 6 Хмельницька 0,754 6 2 

Вінницька 0,7157 7 Рівненська 0,739 7 10 

Сумська 0,6843 8 Одеська 0,700 8 17 

Миколаївська 0,6512 9 Сумська 0,658 9 8 

Рівненська 0,6469 10 м.Київ 0,658 10 19 

Херсонська 0,6459 11 Полтавська 0,647 11 13 

Житомирська 0,6079 12 Херсонська 0,615 12 11 

Полтавська 0,6070 13 Кіровоградська 0,585 13 16 

Волинська 0,5973 14 Вінницька 0,580 14 7 

Чернігівська 0,5920 15 Дніпропетровська 0,579 15 22 

Кіровоградська 0,5874 16 Чернігівська 0,565 16 15 

Одеська 0,5848 17 Житомирська 0,556 17 12 

Черкаська 0,5630 18 Волинська 0,553 18 14 

м.Київ 0,5581 19 Миколаївська 0,541 19 9 

Луганська 0,5335 20 Черкаська 0,523 20 18 

Львівська 0,4568 21 Львівська 0,434 21 21 

Дніпропетровська 0,4545 22 Запорізька 0,391 22 23 

Запорізька 0,4227 23 Луганська 0,270 23 20 

Донецька 0,3561 24 Харківська 0,137 24 25 

Харківська 0,2896 25 Донецька 0,000 25 24 
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Таблиця Н4  
\ 
 
 
 
 
 

 

TOPSIS K3 Ранг VIKOR K3 Ранг V Ранг T 

м.Київ 0,6736 1 м.Київ 0,830 1 1 

Дніпропетровська 0,4789 2 Дніпропетровська 0,606 2 2 

Київська 0,4101 3 Київська 0,468 3 3 

Львівська 0,4000 4 Львівська 0,389 4 4 

Одеська 0,3985 5 Харківська 0,387 5 7 

Полтавська 0,3965 6 Одеська 0,385 6 5 

Харківська 0,3939 7 Полтавська 0,361 7 6 

Запорізька 0,3910 8 Запорізька 0,330 8 8 

Вінницька 0,3859 9 Вінницька 0,243 9 9 

Кіровоградська 0,3816 10 Миколаївська 0,225 10 22 

Хмельницька 0,3799 11 Черкаська 0,198 11 16 

Житомирська 0,3795 12 Кіровоградська 0,194 12 10 

Чернігівська 0,3783 13 Івано-Франківська 0,193 13 15 

Херсонська 0,3765 14 Хмельницька 0,192 14 11 

Івано-Франківська 0,3754 15 Житомирська 0,188 15 12 

Черкаська 0,3745 16 Сумська 0,175 16 23 

Чернівецька 0,3737 17 Чернігівська 0,173 17 13 

Волинська 0,3735 18 Волинська 0,166 18 18 

Тернопільська 0,3727 19 Херсонська 0,153 19 14 

Рівненська 0,3717 20 Рівненська 0,152 20 20 

Закарпатська 0,3701 21 Закарпатська 0,144 21 21 

Миколаївська 0,3700 22 Тернопільська 0,130 22 19 

Сумська 0,3676 23 Чернівецька 0,121 23 17 

Луганська 0,3042 24 Донецька 0,074 24 25 

Донецька 0,2973 25 Луганська 0,000 25 24 
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Таблиця Н5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPSIS K4 Ранг VIKOR K4 Ранг V Ранг T 

м.Київ 1,0000 1 м.Київ 1,000 1 1 

Харківська 0,3763 2 Харківська 0,331 2 2 

Дніпропетровська 0,2679 3 Дніпропетровська 0,271 3 3 

Запорізька 0,1654 4 Запорізька 0,161 4 4 

Київська 0,1648 5 Київська 0,120 5 5 

Хмельницька 0,1491 6 Львівська 0,105 6 7 

Львівська 0,1365 7 Одеська 0,098 7 8 

Одеська 0,1307 8 Хмельницька 0,072 8 6 

Сумська 0,0843 9 Сумська 0,052 9 9 

Луганська 0,0820 10 Миколаївська 0,049 10 14 

Житомирська 0,0816 11 Луганська 0,040 11 10 

Волинська 0,0806 12 Житомирська 0,038 12 11 

Донецька 0,0629 13 Волинська 0,035 13 12 

Миколаївська 0,0584 14 Вінницька 0,034 14 15 

Вінницька 0,0579 15 Донецька 0,033 15 13 

Івано-Франківська 0,0531 16 Полтавська 0,032 16 17 

Полтавська 0,0515 17 Івано-Франківська 0,030 17 16 

Закарпатська 0,0488 18 Закарпатська 0,027 18 18 

Херсонська 0,0463 19 Херсонська 0,026 19 19 

Тернопільська 0,0439 20 Тернопільська 0,019 20 20 

Рівненська 0,0418 21 Черкаська 0,015 21 22 

Черкаська 0,0260 22 Рівненська 0,014 22 23 

Чернівецька 0,0154 23 Кіровоградська 0,004 23 25 

Чернігівська 0,0151 24 Чернівецька 0,004 24 23 

Кіровоградська 0,0131 25 Чернігівська 0,003 25 25 
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Таблиця Н6  
 TOPSIS K5 Ранг VIKOR K5 Ранг V Ранг T 

м.Київ 0,7403 1 м.Київ 0,700 1 1 

Дніпропетровська 0,3242 2 Харківська 0,585 2 5 

Чернігівська 0,2056 3 Дніпропетровська 0,434 3 2 

Запорізька 0,1670 4 Кіровоградська 0,413 4 8 

Харківська 0,1627 5 Запорізька 0,215 5 4 

Миколаївська 0,1307 6 Львівська 0,199 6 7 

Львівська 0,1210 7 Чернігівська 0,193 7 3 

Кіровоградська 0,1112 8 Київська 0,132 8 9 

Київська 0,0727 9 Миколаївська 0,132 9 6 

Одеська 0,0550 10 Донецька 0,115 10 12 

Сумська 0,0548 11 Одеська 0,114 11 10 

Донецька 0,0492 12 Полтавська 0,080 12 15 

Тернопільська 0,0487 13 Тернопільська 0,079 13 13 

Черкаська 0,0437 14 Сумська 0,069 14 11 

Полтавська 0,0391 15 Івано-Франківська 0,066 15 18 

Житомирська 0,0386 16 Житомирська 0,062 16 16 

Вінницька 0,0358 17 Черкаська 0,058 17 14 

Івано-Франківська 0,0327 18 Вінницька 0,056 18 17 

Хмельницька 0,0274 19 Хмельницька 0,052 19 19 

Херсонська 0,0253 20 Херсонська 0,044 20 20 

Рівненська 0,0192 21 Закарпатська 0,033 21 22 

Закарпатська 0,0188 22 Рівненська 0,030 22 21 

Волинська 0,0173 23 Волинська 0,028 23 23 

Чернівецька 0,0121 24 Чернівецька 0,016 24 24 

Луганська 0,0015 25 Луганська 0,000 25 25 
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Додаток О 
Таблиця О1 

Вибірка кращих та гірших областей шляхом ранжування за науково-технічними інститутами 

Кращі області 
1K  2K  3K  4K  5K  

Дніпропетровська 0,508 0,579 0,606 0,271 0,434 
Харківська 0,364 0,137 0,387 0,331 0,585 
Запорізька 0,346 0,391 0,33 0,161 0,215 
Київська 0,496 0,837 0,468 0,12 0,132 

Львівська 0,624 0,434 0,389 0,105 0,199 
Гірші області  
Черкаська 0,286 0,523 0,198 0,015 0,058 

Кіровоградська 0,102 0,585 0,194 0,004 0,413 

Рівненська 0,378 0,739 0,152 0,014 0,03 

Чернівецька 0,505 0,764 0,121 0,004 0,016 

Чернігівська 0,173 0,565 0,173 0,003 0,193 

Джерело: розроблено автором 

 
 

 
 

 


